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T i l  L c r s e r e n .  

H/eltesang og Heltefard have fra de aldste 

Dage vandret Haand i Haand her i-Nor

den, begge nedregne deres Herkomst fra 

Odin I: fra den Aand, der fra Arilds Tid 

har varet over vore Forfadre; ingensinde 

har denne Aand varet uddsd, om den end nu 

og da fynteö dysset i Dvale; og ligesom Aar-

bogerne i fortlebende Kiade bevare Minder af 

Nordboers Heltemod og Fadrelandskiarlig-

hed, saaledes brammer ogsaa Digtestammen 

med Skud paa Skud fra Regner Lodbrogs og 

Biarkes Sange til Niels Ebbesens, fra denne 

til Sangen om Fredrik den andens Ditmarsiffe 

Tog, og atter fra denne og til vore Dage. Af 

de aldre blandt disse FadrelandSminder tankes 

der i narvarende Dieblik alvorlig paa at tilveje

bringe den saa ofte onskede og ajlede Saml ng ; 

men at ogsaa de nyere og nyt'fte have Adkomst 

og Trang til at samles, vil sikke; !ig ingen kalde 
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i Tvivl, der paa den ene Side erkicender dereS 

Wcerd, og paa den anden erindrer, hvorledes 

d e  e r e  o m s p r e d t e  d e e l s  i  T i d s s k r i f t e r ,  d e e l s  i  

andre Samlinger, der alt for lange siden ere 

komne vort Lcesepudlikum af Minde og Hånde, 

deels i Forfatternes samlede Digterværker, der, 

som man veed. alt for tit endnu mere end andre 

Skrifter ere underkastede Bogers alt for soedZ 

vanlige Skicebne 

at lceses og loegges paa Hylden, 
«ndda lykkelig?, naar de ei henlcegqes ulcrste, 

og det endog paa den urigtige Hylde, Kram

bodens, ifteden for Bogstuens. 

At der forved enhver af disse Sange er 

sat en kort, som oftest af vor Ä?al!iNg6 

herlige Fortællinger om vort FoedrelandS Ha-

dersdaad taget, historisk Indledning som Hiem-

mel for deres Troværdighed og Hæderlighed, 

sorekommer mig overeensstemmende med den 

Zdee en af vore ved Indsigter og Patriotisme 

lige hcedervcrrdige Forfattere Prof. Engelstost 

i sine Tanker om Nationalopdragelsen har yttret: 

at saadanne patriotiske Digte, iscer ogsaa popu

lære Nationalsange, forenede med Skoleunder-
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viisningen i FadrelandetS Historie vilde give 

denne mere Liv, og efterlade mere Indtryk; og 

mere end eengang har jeg under Udarbejdelsen 

af denne Samling ensket mlg tilbage i den Stil

ling, der syv Aar udgjorde min Lykke, som La-

rer for en videbegærlig Ungdom, at jeg med en 

saadan UnderviiSning efter denne Ledetraad 

kunde giere Forsoget. Hvad nysnavnte Forfat-

fatter tilraaber Fædrelandets Digtere: at ingen 

maa holde sig for viis, ingen for lcerd, ingen 

for kialen til at vandre ad denne Bane, paa 

hvilken faamange Roser ere at plukke, da vel 

ei alt Korn falder i god Jord, men ikke heller 

alt i den flette; naar kun Borgerdydens Sad 

udstrses, vil stedse en Deel bare Frugt; lader 

sig udentvivl med Fsye anvende paa en saadan 

historisk Underviisning, og kan ieg ved denne 

Samling have varet saa lykkelig at bidrage 

noget dertil, vil jeg trsste mig over, at 

spiritus tenuis lÜamTnas 

har nagtet mig som Digter efter Ons?e at 

bidrage dertil. 

Med Hensyn til en saadan Brug af denne 

Samling er det og, jeg har troet at bürde folge 
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den chronologifle Orden i Henseende ti! de be-

siungne Begivenheder; ligisom jeg og cior mig 

det Haab, ei i denne Samling at have syndet 

imod den as titanforte Forfatter med saamegen 

Foie a.chesalede Varsomhed/ enten ved at med

dele Sange der kunde ophidse dm ungdom

melige Jndbildnwgdkraft v d ailsor p crg-

tkg Uomalmg af cnkeZte Handl nger, kvls 

Efterligning i Uridc foretaget kr kunde volve 

storre Skade end Gavn, mere for! ene D^oel 

end Roes, kundcsioveM^n ssehedens bide 

Folelftr/ og hl^ve til Hinder for Nanonal-

characterens onffelige stigende Foradil'g; 

kller give I?wdlldning5traften en allsor 

e-lisivig Retning, og indtaqe Folcherne 

allene for een Art af Fortieneste, der maa-

flee glimrede mere; derfor staaer ogsaa her 

Thyre Dannebods, og Thorvald Vldfortes 

og H. E. Bernstorfs og Hend' ikGerners^ og 

Niels LembaksHaderssange ved Siden afVig-

goZ og Niels Ebbesens, og Niels Juuls, og 

Torden)?iolds, og Mandenes fra anden Äpril. 
En sand Fortieneste af enhver, der elsker 

Foedreland og fcedrelandff Poesie, er Samleren 
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bevidst at have erhvervet 5'g i det, hans Ven Oeh-

lensiäger har tilladt ham at pryde Samlingen 

Med sin fra vor Foersoms Declamatorium be-° 

ki«ndceMindesa!ig oper Helten Daniel Rantzou; 

lignende Tak skylder han den ham personlig 

vbekicendte Digter, der med saa cedel Velvillig

hed paa hans Onffe ym nogle Forandringer, 

som kunde gjsre d'et i Tilffueren aftrykte 

Digt over Willemoes passende f.r denne 

Bisesamling, skicenked.' ham en ny Sang over 

denne AZdling, der lettelig torde sindes at hen-

hore blandt Samlingens skisnneste. Ugierne 

har han seet det Haab glippe at kunne havs for« 

hoiet dens Vcerd ved en ny Sang over Helten 

Niels Zuul fra vor patriotiske Guldberg, samt 

en ny Bearbeidelse af Nordboeflnldens Prams 

stionne Bise om Bernstorf; — dog han smig

rer sig, at giemt er ikke glemt; isoer da begge 

disse Lofter ere fra Mcend, hvis Varme for alt 

fædrelands? og godt, og hvis Venskab for ham 

ligesaalidet kuyne glemme, som glemmes» 

D at han med samme Vished torde haabe, 

at disse her nsevnte Digtere, at Dannebarden 

Thaarup, at Hr. Hendriks herlige Sanger, at 
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de flere adle Skialde, der pryde TvittingrigetS 

Parnas, ved ligeledes at ihukomme en Valde

mar, en fierde Christian, en Skram, en HanS 

Rostgaard, enCort Adeler, enChristianAuguft, og 

de mange svrige Fædrelandets Helte og ZEdlinge, 

carent czui V2te szcro 

vilde snart giere cn ny Udgave af denne Sam

ling fornoden! 

Hcltksang og Heltesirrd have — faa-

ledes begyndte Undertegnede denne Forhin

dring — fra de crldste Dage vandrer Haand 

i Haand her i Norden! o at de lil Nor

dens sidste Sieblik zr.aatte samvandxe saaledes, 

som uadskillelige Tvillingdettre af f^nune 

herlige Moder, af de» cegte oedle Nordboes-

aand, ved hvilken ene vi have vceret Alt, hvad vi 

nogensinde vare, og fom Fadrelandet vel al

drig indstcendigere har cesket af sine Ssn- ^ 

«er end i narvcerende Sieblik. 

L,akkehuus den ivCep'. 1810» 

K .  L .  R a h b e k ,  
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D a n n e v i r k e ,  

D r o n n i n g  

T h y r e  D a n n e b o d s  B o e r k .  

^-hyre Dannebod — Kong Harald B^aatands Mo

der — levede, siayr den danske Historieskriver Saxo 

Grammaricus, end med ham i Riget, da den tydske 

Keiser Otto i Kongens Fraværelse havde gjvrt et Ind

fald i Jylland. Hun var en forstandig og frimodig 

Qvinde nied Naad og Daad, hvis som hsrte til Kro

nens ZEre og Bedste. Ligerviis som hun tilforn med 

Vaaben og Herreskjold havde forjaget de Svende af 

Skaane, som de plagede med Skat og Tynge, saa 

t«nkte hun nu ved sig selv, hvorledes hun kunde snil» 

deligen finde et Middel at forbyde de Tydske paa den 

anden Side, at de skulde ikke indfalde udi Jylland, naar 

dem selv lystede. Thi lod hun opkaste en Vold fra 

Hsterssen hos Schlesvig indtil Vesterhavet, og fortaller 

enSchlesvigst Krsimike ligesom nedenstaaende gamle 

Vise — at Skaaninger, SicelandSfarer oz Fyenboer 

allene arbeidcde paa Volden, og Jyderne fsrte dem 

Proviant til, Volden, som kaldtes Dannevirke, blev 

A 
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med alle sine Standser foerdig paa tre Aar, til Bevlis 

hvad Folk og Fyrster formaae, naar de eendr«gtiqe 

samvirke til Ferdrelandets Tarv. 

^)anmark! deiligst Vang og' Voenge, 
Lukt med Bolgen blaa, 
Hvor de vakre danske Drenge 
Kan i Leding gaae 
Mod de 5Q)dske, Slaver, Vender, 
Hvor man dem paa Tog hensender, 
Een Ting mangler for den Have, 

Leddet er af Lave. 

Belt af Guds Forsyn her henger, 

Warges fleste Land, 
Hvad man under Danmark regner, 
Nyder Vcern af Vand. 
Ingen Nabo, som vil vinde, 
Ter paa Danmark gaae i Blinde; 
Fik vi Ledet h«ngt tilrette, 
Landet fluld' vi tottte. 

Midlfarsund os Fyen beflytter, 
Samt hiin hoie Klint 
Indtil Giedsser, ingen Rytter 
Rider for gesvindt; 
Guldborgssund for Lolland gierner, 
Oresund vort Sialland tiener; 



Hvert Land har sit eget Lukke, 
Alt maa Zylland bukke. 

Holster, Vagrer, Lyneborger, 
Som en skadlig Flod, 
Giore Jylland mange Scrger, 
S'yrte meget Blod. 
Hvo kan vende slig en Vane? 
Det er Skam at lade rane 
Saa vort Fa, vort GodZ, Formue; 

Pill vi har og Bue. 

Saa begvndte Dronning Thyre, 
Ret kaldt Dannebod, 
Tale til de Danmarks Styre, 

Foresad med Mod. 
Gabet kan vi vel tillukke, 
Saa vi os ei lader pukke 
Af hver fremmed Lobeskytte, 
Os gioester for Bytte. 

Fra Moradset vest ved Strande 
Til Mosund i Slie 
Wil vi os en Vold bemande, 
Og gjor en snevr Sti. 
Alt flal den os Orlov bede, 
Som vi giennem flulle steve, 
Ei stal hver der giennemfare 
Med vor stiaalne Vare. 

A 2 



Det, som faldt i Hvermands Vre, 
Og enhver bifaldt, 
Lod sig af Kong Harald hore, 
Taltes overalt. 
Bud man over Riget sendte, 
Hvo sig for en Dans? *vil ki?nde, 
Modte der med Vogn og Heste, 
Volden at bescrste. 

Fra den sstre Danmarksside 
Kom de Skaanfle srrap, 
Sicellandsf^ren her vil slide, 
Ingen var saa knap; 
Fynbo, Lolliken og Jyden, 
Samt, hvo sadde ncest ved Gryden, 
Ingen sig da glemte hiemme, 
Som det Vcevk kund' fremme. 

Dannebod sig hiertlig gloedde, 
Da hun Skaren saae; 
Sagde, vi om hoit tsr vcedde, 
Wcerket fort skal gaae. 
Henter, Jyder! Ost og Kage, 
Mens de Andre Muld maa age, 
Jer Kost kan jer Umag spare, 
Skal den Gierning vare. 

Skaaningen begyndte grave 

Forst fra Kattegat, 



Z'em til Hallingsted, og ^ave 
Bolden hoi og brat. 
Fem Gang ftx Fod blev den lavest, 
Sex Gang otte Fod var ragest, 
Sommesteds kun fyrretyve, 
Som dcn bedst kund' blive. 

Sicell^ndsfar og Fynbo Resten 
Giorde fce-dig snart; 
Lyden ffaffed Mad for Gjcesten, 
Intet her blev spart. 
Een Port paa hver hundred Favne, 
Resten oe lod Aairn ei savne, 
Hvoraf Fieuden ramte Skade, 
Naar han tog til Stade. 

At dessnarer fcerdes kunde 
Det Vcerk med Behor, 
Dronning Thnre lod af Grunde 
Rcife, som man kisr 
Giennem Volden, sig et Bure 
Paa det Vcerk at have Kure; 
Rart sig noget ret vil foie 
Under fremmed Vie. 

Efter Onsk- vorte Volden, 
Dannevirke ka dt, 

Som har mangen Terning holden, 
Fer den siet forfaldt. 
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Lukket, sagde Dronning Thyre, 
Har vi hcrngt, Gud Vangen hyrde! 
At den ingen fremmed bryder, 
Eller Hovbud byder. 

Dannemark vi nu kan ligne 
Ved en ftugbar Vang, 
Hegnet rundt omkring; Gud signe 
Den i Nod og Trang! 
Lad som Korn opvoxe Kncegte, 
Der kan sriff mod Fienden sagte, 
Og om Dannebod end tale, 
Naar hun er i Dvale. 

K i «  m  p e v i s e r .  

Fxdrelandskierl ighed. 
Folgende herlige Fcedrelandssang bersrer kortelig adskillige 

udsdelige Prover paa heltemodig Opoffrel'se for 

Konge og Fodeland. 

fsrste blandt disse er den kiakke Hialte; han 

var een af Dannerkongen Rolf Krages (see nceste 

Stykke) kicrkkeste og troeste Kæmper; den Nat, da 

Rolf faldt, som et Offer for sin Svogers og Skat. 

tekonges Hiartvars Trolssyed, var Hialte, som in» 
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gen Fare <ch".cde, caaet te', til et Fruentimmer, 

han elskede; men da bau der af det Bulder, der 

ledsagede Oocrfaldet, erster, hvad der var forhaan-

den, ilede han tilbage til Kongeborgen, forenede sig 

med de faa, der vare vaagnede, cg kappedes at 

kicrmpe sig til de Dsde ve?» deres myrdede HerreK 

Side, og faldt mandeligcn ki«mpende mellem dem. 

Erkebiffop Absalon, Kong Vildener den Stos 

res tro Mand og Ven, der, ene til Kongens og Fæ

drelandets Fremtarv, verelviis ombyttede Bispesta

ven og Svoerdet med hinanden, fredede ikke allens-

vort Land mod de vendiste Ss overe, for h >lke det 

en rum Tid havde voeret et Bytte, men angreb 

dem endog i deres eget Land, erobrede Nygen, et 

af deres Hovedscener, der t.-ods^e med si velbefoe» 

ftede Arksna, behandlede de overvundne med uvant 

Mudhed, men nsdre dem at hylde Dannerkongen og 

antage den christelige Religion. 

Hvad Kiebenhavns Forsvar under Frederik den 

tredie, og Frederikshalds under Fredrik den fierde 

angaaer, da vil herom längere henne i denne Sam« 

ling findes det fornsdne. 

Plet af Jord! hvor Livets Stemme 
Steg forste Gang fra spcede Bryst, 

Hvor Himlen gav mig at fornemme 
Det ferste Glimt af Livets Lyst, 

Der, hvor jeg lcrrte kloder stamme 
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Og forste Fied ved hendes Haand, 
Der tcendtes Gnisten til den Flamme, 

Som broender for mit Fodeland. 

Og naar i Barndoms blide Dage 
Til fremmed Egn vi lobe hen, 

Med Lcengsel ilte vi tilbage 
Til moderlige Hiem igien; 

Hver Hoi, hver Dal, som gav os Meder, 
- Den blev vort Minde dyrebar, 

Og henrykt Manden seer de Stceder, 
Hvor han som Barn lyksalig var. 

Fra Bft, fra Best, mod Polers Ende, 
Hvor en fornuftig Stemme lod. 

De samme Luer varigt broende, 
Som Himlen, som Fornuften bod. 

Ei Grönlands arme Son vil bytte 
Sit golde Field med kornrigt Land, 

Et Marmorslot er ham hans Hytte, 
Og Fieldet er hans Canaan. 

Af denne oedle Lue brcendte 
De fordums Helte af vort Land, 

Skiondt de kun tvende Pligter kioendte, 
At elffe og at doe som Mand. 

Saa glemte Hialte Elskerinde, 
>Og Fsdelandet ene saae, 

Og faldt for dct; hans Troflabsminde 
Som Bautastenen varigt staa! 
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Det bod dig, Absalon! at loegge 
Din Stav, og gribe Svoerd til Strid, 

At bytte Klostrets lune Vsegge 
Med Telt i Landets Trængselstid; 

Ei Storm ham skrukker, Mulm ham blinder, 
Arkona folte Danmarks Ven, 

Med Skicelven saae sin Overvinder, 
Mcd Gl«de Mnmestet igien. 

De danske Sletter, Norges Fielde 
Har Minder om den Kicerlighed, 

Hvorpaa Monarkens sande Vceloe 
Staaer fast i Feide og i Fred. 

Kiar har vi Fcedre, B^n, og Pige 
Og Frugten af arb<i'som Haanb, 

Men over Alt skal Flammen stige, 
Som broender for vort Fsdeland. 

Du Troskabs Minde i vort Norden, 
Urokkelige Fredrikshald! 

Du trodsed Carls gentagne Torden, 
Og toendte Lynet til hans Fald. 

Paa Klippen som et Alter braendte 
Et Offer for vort Fsdeland; 

Ter B'n erkicerligheden tcendte 
For Landets Vel sin By i Brand. 

O Kongestad! dit Seiersminde 

Til Dansk, s sidste Slcegt stal staae, 
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Det Land, Carl Gustav vilde vinde, 
^ Bag dine svage Volve laae, 

Men Borgerkicxrli^hc-den vinder, 
Carl Gustav skicrlver for sit Navn, 

Hans Haab og Helte Gravsted finder 
Omkring det frelste K.obenya^n. 

Hver Dannemarks og Norges Pige 
Skal henrykt synge deres Navn, 

Hver Moder ofte Sonnen sige 
Om Fredrikshald og Kiobenhavn; 

Og mens han lcerer stamme Mover: 
H a n  l o e r e  s t a m m c « :  F s d e l a n d !  

At elfte Mennesket som Broder; 
Og Fodelandet som en Mand. 

Brcend varigt i vort Dan og Norden, 
Du Fsdelandtts Äicerlighed! 

Glor Manden stoerk i Slagets Torden, 
Og nyttig i den gylone Fred! 

Vor Attraa Viisdoms Son flal «re, 
Alfader give Bisalossmm! 

Den gode Borgers Navn at boere, 
Er Maalet, som vi sigter til. 

Th. Thaar up. 
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T r o f f  a b  m o d  K o n g e n ,  

V i g g o  B l o d h c r v n e r e n .  

3io>f Krage regjerede i Danmark, oq >lffe> 

de ham. Han gav sin Ssster Skulde til Hiartvar, 

sin Skattekonge i S.verrig. Skulde var ond og 

argierrig, og kunde ei finde sig i, at voere sin Bro

der undergiven. Hun op.egaede derfor Hiartvar til 

at afkaste Aaget. Hiartvar lod sig overtale; men 

offentlig torde han ikke angribe; thi Rolf var kicek 

vg stridbar, og trofaste Helte vare hans fortrolige. 

Det blev derfor overlagt at gaae lum>? ril Vcerks. 

Hiartvar tillavede nogle Skibe, hvori han skiltlede 

Stridsvaaben og bevæbnede Folk; med dem satte.han 

over til Leire, som for at bringe ün aarlige Skat. 

Rolf formodede sig ingen Svig af sin Svoger, Hai» 

glcrdede sig ved hans Komme, og anrettede et stort 

Gioestebud til hans JEre. Hiartvar stillede sig ven» 

lig og fortrolig .n; men ud paa Natten, da Gi«» 

st?budet var forbi, og de danske havde lagt sig til 

No paa Slottet, aik Hiartvar til sine Skibe, ud

rustede sig, og kom med alle sine bevaebnede tilbage. 

Msrket befordrede deres skammelige Anflay. De 

kom ind, giorde Allarm, ssgte fsrst til Rolfs Sove, 

sted, og myrdede ham paa sit Leie. De da isse 

vaagnede efterhaanten. De lsbe alle til, og kappe« 

des om ar kiaempe sig ttldsde ve^> deres Konges 
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rette ct Gicellebud t-l f^ssninq fzt- ^ oq sine 

grumme Medhjælpere. Han pral.de der <lf n 

Scier og Overmagt, men m^tte till <'e b^nndie de 

danffe Srridsmcends Trcffab, og snssede ar kunde 

drage saadanne Mand i sin Tieneste. Just som 

han talede derom, kom Viaao, den eneste af Nolfs 

Stridsmand, der havde vceret tilsiirde- og ei vac 

faldet paa Stedet. Han gik til Hiarrvar og bsd 

sig til at tiene ham. Hi-irtvar blev fornoier, og 

rakte ham et blottet Svcerd, at han ffulde rere der, 

ved, og efter Tidernes Skik tilsværg,e ham Troffab. 

Viggo, som ventede kun derefter, greb Sværdet, 

men gicnnemsrak ForrKberen i samme Aeeblik. Hiart-

vars Folk lob frem for at falde ind paa ham. Han 

gav dem ikke engang Tid dertil,' men lob dem selv 

hurtigen i Mode, oq raabte: drcrb mig kun; thi 

glad dscr jeg nu, jeg har havnet min Konge! 

5/ß-olfs Skattekonge feig og roed 
Ved Skatten stod. 

Da Skulde svor: jeg fslger med, 
Og krcever Bloo. 

Og feige Hiartvar tog sin Skar 
Og gik ombord, 

Og lagde ind ved Mulm og Nat 
I Jssefiord. 

Men Viggo har hcrvnet sin Konge. 
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Og Dannerkongen aabnede 
Sit Leire brat, 

Og tusinde Forridere 
Bar Ha> tvårs Skat. 

Rolf m.'dte Hwrtvar gicestefri 
Med Viin og Mwd, 

Og sticenkede, til Dsden i 
hanS Bceger flsd. 

Men Viggo o. s. v. 

Da hvidffed Skulde hiertegram: 
Har Hiarkvar Mod? 

Rolf fordrer Skat! aftvcet den Skam 
I cimbrisk Blod! 

Og Hiartvar svor; m<n gruede 
For aaben Feldt, 

Og drcebte lumff den sovende 
Bersmte Helt 

Men Viggo o. s. v. 

Da vaagnede de danske Mcend 
Forfcerded op; 

Dg flog; men der var ti mod een 
Halvnsgen Krop 

De hug, og vidste neppe, hvem 
De hug imod, 

De faldt, og andre vaded frem 
I deres Blod. 

Men Viggo o. s. v. 
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Nu laae d? der, og Hiartvar stod 
Paa dansks Lug, 

Rolf! sagde han: her stremmer Blod, 
Som elskte dig. 

O! var der een, kun een igien 
Saa tro mod mig, 

O Rolf! som een af disse Mcrnd 
De vaie dig. 

Men Viggo o. s. v. 

Da raabte Viggo rasende: 
Jo jeg er her! 

Og jeg er tro, som alle de, 
Rcek mig dit Svcerd! 

Og Hiartvar raabte: du endnu! 
Saa svcerg mig da! 

Der er mit Svcerd! men svcerger du? 
Han svared Ja. 

Men Viggo o. s. v. 

Jeg svcer! I Hiartvars Mcrnd! I staaer 
Tolv Gange tolv, 

Og hsrer det! jeg sv«r, og slaaer, 
Og hoevner Rolf; 

Og Svoerdet giennem Hiartvar gik; 
Ha lumske Flok! 

Saa raabte Viggo, slaae og stik! 
Nu har jeg nok. 

Thi Viggo har havnet sin Konge. 
B -  C .  B s y e .  
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T r o s s a b  m o d  K o n g e n ,  

T h o r v a l d  V i d f o r  l e .  

Oldt-den, daSsrsveri var vore Forfædres Hoved, 

bedrivt, biemssgte de i Særdeleshed Storbritannien, 

som be endelig under Knud den Store ganffc under

kastede dcm. Paa et af hine Ssrovertog mod det nu-

varende Wallis, var Kong Svend Tvessisg, der 

i Begynderen havde havt Fordele, og gjort et stort 

Bytte, aaa^t for langt fra sine Skibe op i Landet, 

hvor han b!ev omringet af saa stort et Antal fiendt, 

lige Nyttcre, at han ikke formaaede at ffaae imod. 

Han blev da fangen, bunden, og kastet i Fcrngsel, 

tilligemed Thorvald Vidfsrle, og nMnge andre for, 

nemme og anseelige Mand. Dagen efter kom en 

mcrgtig Hertug til Fcmaflet, for at tage Thorvald 

ud; thi da denne stedse viste sig fremfor Alle dri, 

siig i Striden, havde Krigsfolket lagt den Lov paa, 

at han ffulde have en kostbar Ting forud af hver 

Fangst, af hvilket Fortrin han betiente sig til at 

udtage fornemme Mands Ssnner, hvilke han der. 

paa.sendte tilbage; og havde han saaledes kort til, 

forn befriet den omtalte Hertug, der var fangen af 

Svends Folk, og sendt ham tilbage til.hans Fader. 

Da nu Hertugen bad Thorvald at gaae ud, svor han 

paa, at han ingenlunde vilde giere det, uden Kong 

Svend og alle hans Folk ogsaa blev fri, hvilket 

ogsaa Hertugen gjorde for hans Skyld; og dette 
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vidncde Kong Sv-nd siden ved et anseeligt Gicestes 

bud, hvor han var tilstade tilligemed tvende andre 

Konger; thi det stedte da ved Netternes Indbo-relse, 

at en af Dravantsversterne sagde: at der vel aldrig 

nogensinde vilde blive et saa anseeligr Gicestebud, 

som dette, hvor tre saa mcegtige Konger aade af 

e't Fad; da smilede Svend og saabe: jeg kiander 

rn udenlands? Bondessn, hvilken efter ret Vurde

ring er ei mindre bersmmelig, og i ingen Maade 

ringere af LEre, end vi tre Konger tilsammen; og 

da herover opkom en stor Latter, fortalte han dem 

den hele Tildragelse med Thorvald» 

^^vend Tvefliceg havde sig en Mand, 
Som Thorvald hed, 

I Leding rafl og bold var han, 
Men blid i Fred; 

Hans Snekker seiled' vidt om 
Fra Havn til Havn, 

Og giorde, hvorsomhelst de kom 
Beromt hans Navn. 

Men Thorvald har reddet sin Konge. 

Han kiobde Fanger, gav dem fri, 
Og klcedde dem; 

Og sendte Mo?nd fra Slaveri 
Til Huus og Hiem. 
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Dg mangen Olding fik sin Sen, 
Sin Alders T;ost, 

Dg mangen Mo sin Geiler skion 
S i n  U n g d o m s  L y s t .  

Men Thorvald har reddet sin Konge» 

En cerlig Kamp var Thorvalds Fryd 
Hoit var hans Mod; 

Men aldrig dypped' han sit Spyd 
I Svages Blod. 

Han fulgte Svend paa mangt et Tog 
Med Herleffiold, 

Og hans Ncervcerelse forjog 
Al grusom Vold. 

Men Thorvald har reddet sin Kong<v 

De hidsed Seil i hoien Raa; 
Det var Kong Svend, 

Han fcerdtts over Bolgen blaa 
Med sine Mcend; 

At gioeste Bretland var hans Agt, 
I Land han fteeg, 

Og Alting for hans Overmagt 
Tilbageveeg. 

Men Thorvald har reddet sin Konge. 

Men Bretlands Hertug ikke sov, 
Han samlede 

En talrig Hcer i msrken Skov 
Af Ryttere; 

B 
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Den danffe Trop kom ilde an 
Ved denne List, 

De bleve fangne Mand for Mand, 
Og Svend tilsidst. 

Men Thorvald har reddet sin Konge. 

Og hor du Fangefoged sin 
Og mcerk mit Bud, 

Du ffynde dig i Taarnet ind, 
For Thorvald ud! 

Ei sommer Bolt og Fsngsel den, 
Hvis tappre Haand 

Har lost saa mangen faver Svend 
Af Trcrldoms Baand. 

Men Thorvald har reddet sin Konge. 

Strax kom til TaarnetK Der en Mand 
Med dette Bud; 

Men Thorvald svor en Ed paa Stand, 
Jeg gaaer ei ud, 

Zeg fri og Kongen blive her! 
I fremmed Vold! 

Nei aldrig var da Thorvald vcrrd 
At lofte Skiold! 

Men Thorvald har reddet sin Konge. 

Saa stor er cedle Sicel^S Magt, 
Enhver blev fn 

Paa Thorvalds Bon, og for den Agt, 
Han var udi; 
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Og aldrig glemte siden Svend 
At vise sig 

Imod sin Ungdoms brave Ven 
Taknemmelig. 

Men Thorvald har reddet sin Konge. 

Svend Tvefliceg sad hos Nl og Misd 
Med Konger fleer, 

Og klapped paa Hynde blsd, 
Sid Thorvald her! 

Din Fader ftyred aldrig Land, 
S o m  e e n  a f  o s ;  

Men den er Jarl og oedel Mand, 
Der naaer din RoeS. 

Men Thorvald har reddet sin Konge. 

E d v .  S t o r m .  

T r o f l a b  m o d  K o n g e n ,  

R e i d a r  G r i o t g a r d s o n .  

lykkelig var Thorvald, som reddede si« Konge, 

glad dsde Viggo, som havnede sin; men hadervoerdig 

som begge er Nordmanden Reidar Grivtgardson, 

B , 
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der omkom med sin, i det han vilde redde ham. 

I de indbyrdes Krigs, der alt for lange ssndersiede 

der gamle Norge, var Magnus Blinde af sin Med, 

beiler Harald Gille blevet tvungen at uedlcrgge 

Kronen og gaae i Kloster. Men Harald dsde, og 

Magnus vovede sig ud igien i Haab om heldigere 

at kunde forsagte sin Net mod Haralds tvende unge 

Sonncr, Sigurd og Jngi, der vare udraabte til 

Medregenter. Reidar Griotaardson, der tilforn 

havde varet hans tro Tilhanger, fulgte paa ny 

hans Fane, og hialp ham overalt at siride. Mm 

Magnus var stedse lige uhaldig. Tilsidst kom det 

til et Soflag i Hvalom ved Holmen. Begge de 

kriqende P.nter modtes der med al den Magr, de 

havde kunnet tilvejebringe. Striden begyndte. Ha» 

ralds Ssnner vandt Eeier, og varmede sig ind pac, 

det Skib, hvor Magnus laae syg og afmagtig» 

Da Reidar saae sin Konge i Fare for at falde i 

Fjendens Haand, lsb han ril, og favnede ham mel

lem sine Arme, for ar bringe ham hen i et andet 

Skib. Mm Spyd og Pile forfulgte dem begge, 

saa at, fsrend Reidar kunde naae sit Aiemeed, blev 

baade han og den ulykkelige Konge paa eengang 

gieunemstukne, og segnede dsde ned i hinandens 

Arme. Fiettderne selv maatte ynkes over dette Syn, 

og prisede Reidar, der havde fulgt sin Konge baad» 

i Liv og Dod. 
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Harald den gilfle Kong Magnus den 
Blinde 

Nedstodt af sin Throne'til Kloster drog hen, 
Da Harald var dod, tankte Magnus at vinoe 
Af Sigurd og Jngi sit Rige igien. 
Trods staalsa'te Hjerte og hadefuldt Sind 
For Reidar flod Taarer paa fiendtlige Kind. 

Men Magnus var fod til at sorge og 
lide, 

Og Vanheld ledsagede alle hans Fied, 
Dog Reidar var trofast; med Magnus at strid«', 
Med Magnus at falde var Reidar bered. 
Trods ftaalfatte o. s. v. 

Omsider et Soslag skal Striden afo.isre, 
I Hvalom ved Holmen der Kampen gik an; 

Mod Snekkerne, Sigurd og Zngi anfere, 
Den svagere Magnus ei lange holdt Stand. 
Trods staalsatte o. s. v. 

Nu Haralds de seirende Ssnner sig trangs 
Til Magnus's Skib; snart i fiendtlige Haand, 
Den usalte Magnus stal falde; ei lange 
Betanker sig Reidars besluttede Aand. 
Trods staalsatte o, s. v. 

Han glemmer sin Fare; sit Varge han kaster, 
Fra Skiandsel for Nordmand langt varre end 

Dod, 
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At redde fin Konge, han broderlig haster, 
Afmcegtige Magnus han bar i sit Skiod. 
Trods staalsatte o. s. v. 

G u d  f o l g e  d i g  R e i d a r !  N e i  V a n h e l d  
dig truer; 

Kong Magnus du redver ei selv ved din Ds'^; 
Hor! sorgelig klinge de dsdende Buer, 
Hor! sorgelig hvine de drcebende Spyd. 
Trods staalsatte o. s. v. 

De ramme de Pile, de Spyd ikke svige 
Du Magnus seer dse i dit doende Favn; 
Da horte man Sigurd og Jngi at sige: 
Stort Norge; men storre, er Reidar dit Navn. 

Trods staalsatte o. s. v. 

Om Reidar jeg qvad, og Hsiagtelses Taare 
Den trofaste Nordmand skal yde mit Qvad. 
Vee over den Usling, ham kalder en Daare, 
Han kroever, ham rammer den Dydiges Had. 
Trods staalsatte Hierte og hadefuldt Sind, 
For Reidar flsd Taarer paa siendtlige Kind. 

A e t l i t z »  
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N o r s ?  T a p p e r h e d ,  

O  l  v  a  r .  

^5 Harald Gilles Tid blev Kongehelle i Norge 

uformodentlig overfaldet af vendiske Sörövere. De 

faldt ind i Byen med en valdig Magt. Borgerne, 

ffisndt modige nok til ar gisre Modstand, vare 

dog for svage til at fordrive dem. Venderne fik 

Overhaand, og brugte Magten som Nsvere; de 

drabte for Fode, plyndrede Kirker og Huse, og staa-

nede intet. Medens dette ssedte Byen, sadbe 

nogle forsamlede i et Giastebud ikke langt derfra. 

Rygtet kom om Forstyrrelsen saa jn«r !hoS dem. 

Forfcerdelsen udbredte sig da iblandt ^dem; nogle 

tankte paa at redde det, d? eiede, andre, at redde 

s i g  s e l v  M i d t  i  d e n n e  F o r v i r r i n g  s p r a n g ' O  t v å r ,  

en ki«k Bonde frem, satte sin Hielm paa^Hovedet, 

to sin Oxe i Haanden, og raabte: "I gode^Moend! 

kommer, og lader os kielpe Bymandene. Det'fem

mer sig ei, at vi nu sidde ved Kllet» Vi maa'^drcebe 

Hedningerne, og redde Fædrelandet." Ingen havde 

Lyst at fslge ham i Faren, alle raadede ham der« 

fra. "Vil ingen af Eder folge mig," blev han 

ved, "saa vil jeg dog fare alene, og jeg skal i det 

Mindste loeqge een eller to Hedninger ned, fsr jeg 

falder." I s.imme Hicblik foer han ud, og ilede 

til Byen. Neppe saae Vend^ne ham, f»r de lsbe 
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ham imsde, omringede ham, og angrebe ham, otte 

paa eengang. Olvar tabte ikke Modet. Han svin-

Hede sin Sxe med en stark Arm, hug nogle ned 

paa Stedet, jog de andre paa Flugt, og forfulgte 

dem ud i et Morads, hvor han endnu nedslog to 

af dem. Men her blev han endelig siddende fast, 

saa afmaqtig og saaret, at han ei kunde rsre sig. 

Nogle af hans Venner vare lobne efter, for at see, 

hvordan det vilde guae ham., Disse sprang til, 

droge ham op, bragde hayl hiem, og bare siden 

Omsorg for hans Helbredelse. 

^5lad Olvar sad i Harald Gilles Alder 
Blandt sine Venner ved det brede Bord; 

Et Anskrig ffeer: Kom! Vanden overfalder 
Dit glade Hiem, med Svcerd, og Brand, og 

Mord. 

Han ilte ud, han saae den lede Fiende, 
Og uden Skrcek han deres Vaaben saae. 

Af Mioden varm han lyfted an at b.'nde, 
Og nu blev Vaabenbrag min Helts Attraa. 

Af Vceggen han den tunge Ore tager, 
En Kobberhielm fra Tambeskicelvers Tid, 

Sit Pandser nu han frydefuld idrager 
Og fordrer Gicesterne herud til Strid. 
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"M<xnd! drikker nu!" saa lyded Heltens 
' Stemme: 

"Vor Haralds Skaal i starken Dl og Miod! 
"Endeel af cs skal snart den Fryd fornemme, 

"At drikke, Fienden flaae, dse Heltens Dod." 

"Kom! trodser ham med Mod, som Nord
mand sommer, 

Sit Glavind han ei lcenqer svinge bor." 
Saa talte han; sit Bceger han udtommer, 

Han gaaer, og ingen Mand ham fslge tor. 

"Vel," blev han ved: "jeg ene da skal nyde 
Den Glcede at afbode Fiendens Stod. 

To Fienders Blod dog for min Arm skal 
flyde, 

For dig, mit Land! jeg doer en vcerdig Dod." 

Saa foer han stem; strap Fienden ham 
omringer, 

Men Heltens Sicel kan kicek mod Farer gaae, 
Med stcerke Arm han hvasse Vxe svinger, 

Og Fiender dyngeviis omkring ham laae. 

P r a m .  
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A'erl'ghed til ff«dreland?t, 

N i e l s  E  b  b  e  s  e  n .  

^en gode Borger elffer ffcrdreland't i Konge», og 

Kongen i Foetrelandet. Z den ulykkelige Ttdopunkt, 

der fulgre paa Kong Christoffer dcn andens vanhel« 

dige Regiell!,g, vc>r Riget h nved ni s nu ulde )sar 

kongelost, og i al d?nne Tid et Bytte for egen» 

mcegtige Fremmede. Een af de vsrste m> il in disse 

var Grev Geert af Ho'steen, der med 4000 M,nd fra 

Landen« om rlng Rlincn havde lagt sig ind i Jyl

land, som v tde rpsatte sig mod det fremmede Aag, 

vg der ikke b ot med dem underkuede enhver, som 

vovede at tale paa sine Rettigheder, men for at 

havne sig lod sine Leicsvfnde plyndre omkring i 

Landet. Denne Undertrykkelse kunde Herremand?« 

Niels Ebbes n paa Nsrreriis ikke langer taale; 

med fem og tresindstyve Svende overfaldt han 

Grev Geert i Randers, hvor han laae med fire 

tusinde Mand af sine Leietropper, faldede ham med 

egen Haand, og lagde derved Grunden til sit Fce-

drelands narvaafolgende Befrielse, som han dog 

ikke blev Vidns til, da han faldt i et paafslgende 

Slag. » 

Flere af vore Digtere have besiunget denne 

hans Heltefard; Hr. M. C. Bruun i en Ode; 
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Prof. Bornemann i et Diqt i to Sange, der fin

des i Tidsskriftet Minerva (1795) Prof. SanderS 

skisnne Ssrgespil ov^r dette ÄEmne ikke at »for« 

glcmm'. Langben og Formen have bestemt Sam? 

leren her at give nedenstaaende Fortrinnet; dog 

troer han ikke at fornarme Digteren, ved at til-

staae, han endnu hellere havde optaget den gamle Kæm

pevise, der er Forbilledet for dem alle, naar ikke 

dens Stsrrelse havde gtort den upassende for Sam

lingen. 

2>lielS Ebbesen sulker med Sorg i Sind 
Og Haand paa Kind, . 

Han sorger i Natter og Dage; 
Thi Dans? han var, og hanS Fadreneland 

Blev blodig udsuet af grusom Tyran, 
Grev Geert var de Dannemands Plage. 

Blegt skinnede Maanen i dunkle Lund, -
Og sultne Hund 

Falt tuded ved faldende Hytte; 
Vildt stingred i Natten forhungredes Skrig, 
DemGeert havde plyndret ved Vold og ved Svig, 

Blod klcebed ved TydskerneS Bytte. 

See Oldingen grad for en myrdet Son; 
Med angstlig Bon, 

Han sukked til Gud om HanS Naade. 
Za Bnglingen grad for sin blegnende Brud, 
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Og diende Modre helt raabte tis Gud, 
Sligt blev ei Tyrannen til Baade. 

Kong Valdemar huses i Keisers Borg; 
Med Nag og Sorg 

Han fluer sit Dannemarks Qvide. 
Thi Konge han var af retmæssige Blod; 

Men snilde Grev G.ert ham at tvinge forstod, 
Det maatte de Dannemcrnd lide. 

Niels Ebbesen folded i Norreriis 
Paa Christenvils 

Andaegtig de bedende Hcender: 
"O Gud! du befri mit forkuede Land, 

"Og slaa i din Vrede den grumme Tyran, 
"Dit hellige Ord han ei kiender." 

"See! Stiernerne blinke saa klart i Nord; 
Himlen boer 

En Gud, det ffa! Ondffab bekicende. 
O.H moegtig er Gud med den Modiges Haand, 

Som lsser den svage forkuedes Baand." 
Saa talede Ebbesens Fraende. 

Og findes en Dannemand her i Land, 
"Som modig kan 

"Sit Land ved den Plageaand skille, 
"Ham blive de Froender og Sostre saa huld, 
"Ham Kongen vist a^led'; med rsdeste Guld 

"Slig Manddom vift lsnne han vilde." 
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"El lokker mig Udel og rode Guld, 
"(xi Kongers ^uld 

"Kan kisbe et Hierte i Fare 
Men Landet jeg elsker; dets Held er mig kicerz 
Thi danfl er min Mt, og Forråder det er, 

"Som Liv for sin ZEre vil spare." 

"Hoir flammer afHcevnen mod en Tyran 
"Hver cerlig Mand, 

' Hans Navn vcere Trcel eller Ridder. 
"I Danncmcend trodse med" cedel Foragt 

"Hans plyndrende H«re, hans leiede Vagt. 
"Jeg veed, hvor hanS Hierteblod sidder. 

Med Svardet sig giorder tre Snese og fem, 
De trins frem,^ 

"Niels Ebbesen foran stal drage." 
Fsr Morqensoel gryer ved sstlige Biig, 

Skal Hanerne gale paa Fiendernes Lig; 
Det flulle de Dannemand mage. 

Og kioekke reed disse til Randers By 

Ved natlig Sky, 
Mens Uglerne varslende tude. 

Grev Geert sidder smykket i fraadsende Lag, 
Men tungt er hans Hierte af ahnende Nag, 

Det er ham saa skraekfomt derude. 

De leiede Svende om Gioestebord 
Med frakke Ord 
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Forka-ane det Land, som de plage, 
Hsit künge de Bagre paa Jydens Ruin, 

Hr. Greven og klinker, me« morkt er hans Sind, 
Thi ængstende Sorger ham nage. 

Blegt skinnede Maanen i dunkle Lund; 
Den sultne Hund 

Fcelt tuded ved faldende Hytte, 
Vildt ffingred i Natten forhungredes Skrig, 

Dem Geert havde plyndret ved Vold og ved Svig, 
Forbandet var Geert og hanS Bytte. 

Kicekt droge ved Natten tve Snese og fem 
Saa tause frem, 

Foran dem Niels Ebbesen drager. 
For Morgensoel gryer ved ostlige Viig, 

Skal Hundene tude ved Blodhundens Liig 
Det Jyden Niels Ebbesen mager. 

Knap Dagfficrret tindred ved Randers Viig. 
Da ncermer sig 

Med Jlen de modige Jyder. 
I Hast de om skingrende Gicrstesal ftod, 

Nu Gladen berusede Gicrster forlod, 
Da Ebbesen ind til dem bryder. 

Niels Ebbesen foer ad Deren ind 
Med Hoevn i Sind, 

Og frem mod Hr. Greven han triner. 
Blodgi«rrig- Trold! du gier Verden ei Gavn, 



Zl 

Do, Voldsmand,og far til ditHiem i Guds Navn!" 
Alt Svoerdet mod Assen ham hviner. 

Med Lastefulds Rcedfel paa blege Kind 
Og Skrcxk i Sind, 

Fortvivlende sees han sig vride. 
Nu Lysene blaane, og Porthunden giser, 
F«lt Ravnene skrige, da Plageren doer, 

Og Giaesterne staae der saa hvide. 

Nu stiller sig Jyden ved Gicxstebord; 
Man hor hans Ord 

Til bange, beftyrlsede Tvdske. 
Hils hver en Tyran, og fortcel, hvad I saae, 

At Lysten at komm? her kan ham fo-gaae, 
Han vogte sig kionr for de Jydffe! 

Rap stokkes i Skynding en leiret Hcer; 
Med tung Besvcrr 

De reise fordruknede Kroppe. 
Wel sire Gang tusind var Voldsmandens Mcend 

Men Jyderne er alt af Byen igien, 
Kor Tydflerne ret ere oppe. 

Niels Ebbesen raaber tilbage fro 
Ved afbrudt Bro 

Til vrede forfolgende Tydffe: 
Hils hver en Tyran, og fortcel, hvad I saae, 

At Lysten at komme her kan ham-forgaae, 
Han vogte sig kisnt for de Jydjke! 



De Jyder foer hastelig om over Land, 
Og alle Mand 

Sig samled med Vaaben paa Tinge; 
Fra Aalborg og Vensyssel ile de frem, 

Nieiö Ebbest n still-S i Spidsen for dem, 
Og kicekke de Baabnene svinge. 

For Hesten blev giordet den tolvte Gang, 
Med Jammersang 

Seer Tydffen til Grcendsen at sinde, 
Thi mandig stred Jyder ved Nat og ved Dag 

Niels Ebbesen faldt i et standende Slag, 
Hver Dannemand hoedre hans Minde! 

Ja Heeder og Fred med den Mdles Been! 
Hans Bautafteen 

Os lcere hans Daad og hans Wre. 
Thi modig han var til sit Fædreland-? Held, 

HanHcrdec fortiener, som Schweizernes Tell 
Og somme vil mene, lidt pere. 

Z. H. Smidth. 
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Kiskt Mod, 

O t t o  R u d .  

den blodiqe Syvsarskrig, som Kong Frederik 

den anden af Danmark forte med Kong Erik dm 

storkende af Sverrig, var intet Slag mcerkvcerdigere 

og «refulderc for de danske, end bet under Aland 

1564» Da der ud paa anden Dag vat stredek 

nnd ualmindelig Tapperhed, gav den danske Ad« 

Mira! Herluf Trolle, hvis Skib kavde liidt saame-

g e t ,  a t  h a n  i n t e t  k u n d e  u d r e t t e ,  B e f a l i n g  t i l  O t t o  

Rud og Zsrgen Brahe, at de nu, som Kongens 

tg Rigers troe Mcrnd skulde af yderste Magt.an« 

gribe det svenske Admiralskib Magelss, hvortil 

Asterssen t Stsrrelse og Udrustning aldrig havde 

seet Mage. Befalingen blev ufortsoet ivarksat, og 

isar .mgreb Otto Nud med hidsighed; men da han 

warkede, der uden en besynderl'g dristig Gierning 

intet var at vinde, skisd han rilsidst Noret bort fra 

" det svenske Skib, löb bag ind under det, og hafted« 

sig med Flid fast derved, paa det det ikke skulde und-

lsbe ham. Den svenske Admiral satte da Seil til, 

for ar drage Otto Ruds Skib ind med sig i den sven

ske Flaade; men tvende andre danske Skibe satte i det 

samme ind hvert paa sin Side af Magelss, hvorved 

Rud. sik Lejlighed at hale sig om paa Siden deraf, 

C 



brugte Sieblikket, sprang ombord med sit Folk, tog 

Admiralen til Fange, sg erobrede Skibet, som dog 

ei lomge dlev i hans Hoender, da det kom i Brand, 

og sprang i Luften, saa han neppe sik Tid at redde 

sig med nogle facu 

?larer derp-'.a sik han efter den saarede og syge 

Herluf Trolles Bortgang, Befaling over den danffe 

Flaade, og kom da undet Bornholm i Trcefning 

med de svenske, erobrede syv af deres Skibe, som 

han imidlertid af Mangel paa Folk maatte lade 

drive, men maatte tüsidst, da han ikke vedborlig 

blev undsat af sin Flaade, efter en yderst haardnak. 

ket og blodig Fsgtnmg give sig imd sit Skib, blev 

derpaa sat i Land, og fort som Fange til Stok

holm. 
Derfra blev han efter nogen Tid nedsendt til 

Vadstena til Kong Erik, som af Forbitlrelse over 

al den Skade, denne tappre Mand havde tilsoiet 

hans Flaade, glemte, hvad han skyldte hans Fortie

nester og Ulykke, og nedlod sig endog til haardelig 

at tiltale og true ham. Men Otto — siger den gamle 

Krsnnike — svarede freidigen og dristeligen for sig, 

at han var en indfsdt dans? Mand, der havde svo

ren sin naadige Herre Huldskab og Mandskab, og 

formened?, at hverken H. M. eller nogen christen 

Herre kunde fortomke ham, om han stod for sin 

naadige Herre og Konge, »g Fadrene Rige, det 

yderste Gud gav hannem Raad og ZEvne; meeute 

og, at Lykken var ustadig og foranderlig, der vel i 

Dag lod sig tilsyne for hans Dsr, men i Morgen 
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kunde vsre for en Andens. Hvorover Kong Erik 

blev meget forlsrnet, greb til sit Vcerge, og havde 

nsr ihielsiukket han, hvis ci Hr. Claus Erikson 

det havde forhindret, og bad H. M» skulde ei for

haste sig paa en fcngen Mand, som havde forholdt 

sig efrer Krigsviis, som en tapper Admiral egnede 

og anstod, og havde vceret sir Fsdrenerige vg Herre 

og Konge en tro Mand. 

Herpaa blev strax Otto Rnd derfra til Stok« 

holm forsendt, og siden til Svartsis. 

Efter Krsnikens Beretning, som altiaa afvi

ger fra Digterens, dsde han der af Pest, og kun 

hans Liiy fsrrcs til Kisbenhavn. 

«.v^/aa! sagde Kongen: tappre Mand, 
Min Otto, gaa; 

Og hvor du Fienden sine kan, 
Der flaa ham, staa!" 

Med Danmarks Torden soer han kicek 
Fra Kyft til Kyft; 

Og blev de danske Fjenders Skrcek, 
Og Landets Lyst, 

Thi leve vor Otto, den kicrkke! 

Og hvor man herte dicerve Skud, 
Hver Flende skreg: 

Bed Himlen! det er Otto Rud, 
Dg frygtsom veeg. 

C » 
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Og under stolten Selers Flag 
Stoh Otto Rud, 

Og sang: for denne Hcedersdag 
Vi takke Gud! 

Thi leve vor Otto, den kioekke! 

Bornholm! du saae, kun Overmagt 
Har fceldet ham, 

Til Erik blev den fangne bragt 
Med megen Bram; 

Og da han ind i Salen treen, 
Hver Hofmand bleg 

Sig til sin Ovinde sin og peen 
Saa sagte sneeg. 

Thi leve vor Otto, den kicekke! 

Med Bredens Iil Kong Erik sprang 
Fra Thronen ned: 

"Nu skal jeg hore Jubelsang, 
"Nu har jeg Fred. 

"Forvovne Somand! er det dig? 
"Dit frcekke Svoerd 

"Z Aar og Dag har trodset mig 
"Meer end en Hoer." 

Thi lev? vor Otto, den kioekke! 

"Jeg er en dansk, en oerlig Mand 
Er Otto Rud, 

Og lyder kun nut Fcedreland, 
Og Fredriks Bud. 
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Ä5or Lov er Seier eller Dod, 
Som det sig ber; 

Og hvor mig kalder Danmarks Nsd, 
Jeg slaaer, som for." 

Thi leve vor Otto, den kicrkke! 

"Dig er det, frcekke Hovedsmand," 
Saa Kongen faos 

"Som under Blands hsie Strand 
"Tog Magelos. 

"Da mine Sonner myrdet har 
"Paa salten So; 

"Du SverrigS Sonner myrdet har 
"Thi skal du dse!" 

Nei leve vor Otto, den kicekke! 

Med Svcerdets Lynild Kongen foer 
Til Helten hen. 

En R.ddersmand, saa stolt og stor, 
Claus briksen, 

Greb Kongens Socerd og Arm paa Stand: 
"Nei Konge! nei! 

"Den vcergelose Hcedersmand 
"Du myrder ei!" 

Den «die Claus Eriksen leve! 

Hans Tals traf som Flammens Pul 
Kong Eriks Barm. 

Ei Fyrsten sommer Vredens Jil, 
Thi sank hans Arm. 
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"Neil lev du dicerve, danske Mand! 
' Fil fri iglen 

"Tilbage ti! dit Fcedreland, 
"Og voer min Ven!" 

Hsimodige Konge! Du leve! 

Tilbage til Kong Frederik drog 
Vor Otto Rud; 

Dg stedse, som tilforn, han flog 
Paa Kongens Bud; 

Hvor «del er den Laurbcrrkrands^ 
En Fiende gav? 

Den taber ei sin rene Glands 
Paa Heltens Grav» 

Thi leve vor Otto, for ?vig! 

S a n d e r »  

T a p p e r h e d ,  

D a n i e l  R a n z a u .  

^taassee ikke storre, men lykkeligere end Söhesten 

Otto Ruds Tapperhed var i samme Krig den seier-

rige Feldtherres Daniel Ranzaus. Neppe havde 

Kong Frederik den anden, der af to Aars Erfaring 



Z9 

med sine fremmede Felbiherrer havde prsv^t 

heden af en ovenanfsrt Vises Ord: 

Rart sig noget ret vel feie 
Under frsmmed Bie, 

overdraget Befalingen over sin Hcrr ril Dannerhel« 

ten Daniel Nanzan, fsr Krigen fik en anden Ven

ding. Saasnart han fik 4000, stsrstedelen Danske 

sg Norsse, ftnkede, drog han ud, forjog Svenffen 

fra Elvsborg, som de havde belagt, og beleirede 

Varbierg, der ved Forrcederi var kommet i deres 

Hcender. Nu samlede de Svenske dem, 25000 

Mand stoerke, rykkede frem uiod Ranzau, for at 

indsiulte hc>m mellem sig og Varbierg, og gav Be» 

saling at afkaste Broerne over de to store Aaer ved 

Varbierg og Falkenberg, for at vare dessikrere paa, 

han ei skulde stippe dem af Hcenderne; men isreden 

for at tcenke eller prsve derpaa, rykkede han dem 

imode ned ad Svarteraa. "Om Morgencn betime« 

ligen hedder det nu i den gamle Krenike 

kom der T'dende i L iren, at de Svenske var Hem« 

melig nedkommet over Landemcerket, og stimlede siux 

ned '- od de danffe, og vare nu ei langt derfra; 

ti!m?d lod det sig ansee, som de vild! bessge vg bie 

de danffe, hvorover Keldtoversten med de danske og 

tvdffe Ritmesters og danffe Krigshår bleve meget 

glade, ar de kunde engang komme Fienderne ret 

und«r Hine i Marken, og der efter Kcigsvus for» 

ssge, hvad Lykken vilde give, besluttede derfor ind

byrdes, at de ingensteds vilde afvige, ja ikke engang 

drage ooer Aaen uden deres Fordeel, at Svensken 
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ssulde ei mene, eller lade sig hyre, at de befrygtede 

eller undvigede hannem." 

Zünden nu, nast^ssg?nde Dag, Striden gi? an, 

hvortil han selv havde ladet Pladsen udsee og be

rede, forsamlede han Aversterne og Krigsfolket, 

holdte selv Ordet og talcde mandeligen og frimodi

ges» til dennem: "Hien^erne, som de vel vidste, var 

dennem for Dören, saa man nu enren ssammeligen 

niaatte flye, eller mandeligen sigte. De svensse havde 

ladet ses deres Mandnked og Frimodighed, og vare 

faldne ind udi deres Herres og Konges Land og 

over Grcrndsen, og vilde nu vcere dennem og alle 

dereS Efterkommere inden og uden Riget en evig 

Spot og Vandre, om nogen vilde vcere saa feig 

og forsagt, at han vilde tcenke enten ar rsmme eller 

afvige. Tiden, Stadet, og Noden «stede, at de 

maatte gribe til Vcerge; Lykke og Velfard paa den 

ene Side, og Skade og Fordcrrvelse pqa den anden, 

laae nu i Vcegtssaalen, og deres årlige og udodelige 

Navn og Rygre, eller og stedsevarende Spot og 

Foragt vare allerede stillede paa Banen for dennem, 

at de derfor alle og enhver efter TUstand og Lei-

lighed skulde betanke deres Efternavn og Rygte, eg 

hvad Eed de havde s.orct og tilsagt deres Herre 

og Konge, at naar de kom paa Valpladsen, vg 

horte Allarm blase, de da lode kiande deres rede« 

lige Mod, at satte deres Fjender friligen ind under 

Oure, enhver agte sin Sag og Orden, at den ikke 

blev spildt eller forstsdt, og saa med freidige Hier-

ter og friste Hander angribe Fienderne, som det 
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dueligs Krigsfolk egnede og burde; han vilbe meb 

et frit og uforsagt Mod lade sig finde den forste 

udi Spi5sen, at fsre dennem saa an, som han vilde 

levere Gud en rigtig Samvittighed, om han cnd 

skulde vcere den forste, som skulde falde og blive paa 

Pladsen, og saa forhandle sin Tag, at han vilde 

have en naadig Herre og Könning, og et «rligt 

og lovligt Navn og Rygte af alle, som den Dag 

vare i Marken med hannem." 

Af saadan hans freidige og vise Tale blev den 

ganske Krigshoer, som der holdt omkring, meget 

trsstig.og frimodig, og med en fri og frydefuld 

Stemme raabte, at de sig vilde lade finde, som det 

sig tro og oerlige Krigsfolk egnede og burde, og 

med hannem opsatte Liv og Blod; thi bad han 

dennem alle ei at forglemme Gud, som havde Sei

ren i Haand, og saa giorde den gantke Krigshoer 

tre Pange et almindeligt Kncrfald, og bad den him« 

me!j?e Gud om Naade og lykkelig Seiervinding»" 

Fienderne, som stolede paa deres Antal, da de 

vare sex Gange saamange, vare saa overmodige, at 

de truede, at nedtrcrde de faa Danj?e under Heste-

fsdderne, og ingen af dem at spare eller tag? til 

Fange. Men deres Overmod blev ydmyget, og de 

maatte flygte med stort Forliis og end stsrre Skam. 

D«tte er — siger den gamle Krsnike — et 

af de mcrrkeligste Feldtflag, som man veed i disse 

Niger at vcxre holden; udi hvilket de Dansse chvoo 

Mand stark, flöge 25000 Svenske, at 500s af 

dem bleve liggende paa Vahwden, hvoriblandt 
I-
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mange fornemme og ypperlige Herrer» foruden dem, 

som Kleve saarede og fangne, og maatte de der lade 

alle deres Feldtstykker, store og smaa, som vare z8 

desligeste, 5 Rytrerfaner og otte Knoegtefennikker. 

^)er synges evigt o m  Sparfaner, 
Som giorde Fienden Passet trangt; 
Behsve vore vakre Daner 
I Tiden da at gaae saa langt? 
Har Heltedaad ei sat sit Stempel 
Paa nogen Daad i egen Tid? 
Behover Modet et Exempel 
Fra Grækenland i Leonid? 

Jeg synger om en Helt i  Norden, 
Og Daniel Ranzau er hans Navn; 
Saa stor som nogen Helt paa Jorden, 
En Sparter fra min Fodestavu. 
Alt trued Magten lumsk i Hulen, 
Og vilde mcettes med dit Blod; 
Men, Daniel i Lsverkulen! 
Dig frelste Himlen og dit Mod. 

Leonidas stod uforfcerdet 
Bag Bierget med sin Flok og stred, 
Og stycted Perserne med Svoerdet, 
Indtil han selv i Groesset beed. 
Men Daniel stod paa en Hede, 
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Han intet Ly bag Klippen fandt; 
Og flog, til Svensker Greesset bede, 
Dg slog, indtil han overvandt. 

O kunde Harpens svage Toner 
Din Roes udbuldre med en Klang 
Af hine tredive Kanoner 
Som vceldig du fra Svensken tvang; 
O) dirred Strengen med en Brusen, 
Liig Skriget af den roedde Hcrr, 
Der veeg, siiondt fem og tyve tusend, 
For fire tusind danske Svoerd 

Jeg synger om en Helt i Norden, 
Og Daniel Ranzau er hans Navn; 
Saa ftor som nogen Helt paa Jorden, 
En Sparter fra min Fodestavn. 
Leonidas stod uforfærdet, 
Han Helteded bag Klippen fandt; 
Men Daniel Ranzau stod bag Svcerdet, 
Dg brugte Svcerdet til han vandt. 

O e h l e n s c h l ä g e  
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S s m a n d s h s d e r ,  

C h r i s t i a n  d e n  s i e  r  d e .  

N i e l s  J u u l .  

P e d e r  T o r d e n f f i o l d .  

«nd all-red- i tredje Christian« Tid, Dan-

marks Vovehals Peder Skram fornent, og end

nu i sin hsie Aider hc?vdet Navner af den danske 

Ssmagts Fader; vedligeholdt end under Frederik 

ben anden den sdle Herluf Trolle og den kicekke 

Otto Nud mandeligen DannebrvHs Hader; da eier 

dog vor Ot-logSk-snnike intet Navn, enten sldre 

eller yngre, der l Ssmands og Sskrigers Vard kan 

maale sig med Christian den siernes; fra dets Ss, 

mcrnd v? Sokligere maatte — som en sindrig Taler 

har sagt -- hans Roes lyde, var han end forglemt 

af det övrige ussisnsomme Danmark. 

Her er ikke Stadet at omtale hans svrige 

Fortjenester af dcnne vor Dannerigets hsire Arm, 

svin fsrst under ham vandt og viste sin fulde Styrke; 

bet er kun hcms Sshcltemod, vor Ewald i neden-

staaende Sang har erindret, og sigter han derved 

til det bersmte Soslag paa Colbergerheiden, som 

fierd«.' Christians Heltefard har giort udsdeligt, og 

hvorom Ove Malling fortæller saaletes: 
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Z den sidste ellers saa ulykkelige svcnffe Krig, 

(der overfaldt ham uforvarende i haus hoie Alder 

1644) lagde den svenffe Flaade ud i Astersen, o<? 

gik under ?tdmiral Claus Flemmings Anlorsel mod 

Femern. Christian, som allerede da havde to Gangs 

modt en Hollands? Flaade vesten for Jylland, og 

fordrevet den fra at kunne forene sig med den sven

ske, gik nu liqelaa modig om paa den anden Side 

Landet, og traf sin Fiende paa Colberger Heide. 

Skibene blev? her lagte i Orden, et Ssflag begyudte, 

og varede en heel Dag igiennem; og endstiondt 

intet Skib paa noqen af Siderne bl.ev erobret, blev 

dog Fordelen af Slaget kendelig paa de Danskes 

Side; thi den svensse Flaade maatte rsmme Plad

sen og Landgangen blev lil Intet. (Za de maatte 

ssge Skiul i Kiels Havn, hvor Kong Christian lod 

dem indspoerre med saameget Haab om deres Sde-

lsggelse, at hans Viceadmiral, den gamle Peder 

Galt, maatte böde med sit Hoved, fordi han lod 
dem undflippe.) 

Under ovenomtalte Slag, var Kongens Skib 

stedse i den starkeste Zld; men desuagtet stod han 

selv paa Skibet med Sværdet i Haauden, og befa

lede og opmuntrede til Sniden. Det hcrndte sig 

imidlertid, at en Kanonkugle, som faldede hau» 

Sidemand, lssrev i sin Fart nogle Trastumper af 

Skibet. Disse Stumper traf Kongen i Ansigtet, 

qvoestede haus ene Hie, trykte nogle af hans Tcen« 

der ind i Munden, og flog ham selv halvdod ned 

Paa Dakket. Da Folket saae dette, glemte de 
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Sriden eg dem selv. Ak! Kongen er studt! raabr« 

de, og bleve forsagte. "Nei! sagde han: "Gud 

har endnu sparet mig Liv, Styrke, og Mod nok 

til at staae mit Folk bi, saslcenge enhver af dem 

vil ligeledes gisre sin Pligt," hvorpaa han igien 

greb til sit Svcerd, satte sig i samme Stilling, som 

for, lod sig i A.lles Paasyn afterre og forbinde, 

og blev derefter staaende med opbundet Hoved, og 

Svserdet i Haanden, indtil Slaget var forbi, og 

Fienden forjaget. Christian var den Tid over sine 

67 Aar» 
(Niels Juul og Tordenstiold gases her forbi, 

da de ville forekomme siden, hver paa sit Sted.) 

Aong Christian stod ved hoien Mast 
I Rog og Damp; 

Hans V«rge hamrede saa fast, 
At Gothens Hielm og Hierne brast, 

Da sank hver siendtlig Speil og Mast 
I Rog og Damp. 

"Fly," streeg de, "hver som flygts kan, 
Hvo staaer for Danmarks Christian 

I Kamp?" 

Niels Juul gav Agt paa Stormens Brag 
Nu er det Tid! 

Han Heisede det rsde Flag, 
Og flog paa Fienden Slag i Slag, 
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Ds skreeg de hoit blandt Stormens Brag: 
'Nu er det Tid!" 

"Fly," ssreeg de, "hver som veed et Skiul, 
Hvo kan destaae for Danmarks Juul 

I Stnv?" 

O Nordhav! Glimt af Vessel brsd 
Din morke Sky; 

Da tyede Kicemper til dit Skiod, 
Thi med ham lynte Skrcek og Dod, 
Fra Vall-n hsrtes Skrig, som bred 

Din morke Sky. 
Fra Danmark lyner Tordenfliold; 

Hver give sig i Himlens Vold 
Og flye! 

Du danskes Bei til Roes og Magt, 
Sortladne Hav. 

Modtag din Ven, som uforsagt 
Tor mode Faren med Foragt, 

Saa stolt som du, mod Stormens Magt 
Sortladne Hav! 

Og rask igiennem Larm og Spil 
Og Kamp og Seier fsr mig til 

Min Grav. 

E w a l d .  
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Gie.n sidigt 

Huldskab af Foljk og Konge, 

F r e d e r i k  d e n . t r e d i e  

o  g  h a n s  ,  

K i s b e n h a v n e r e .  

5r»ngst>fuld«r« Das« h->»d- Danmark std-n Thri-

stoffer ven andens ulykkelige Old ikke oplevet, end 

under Frederik den tredie. NyS havde det efter en 

vanhaldig Krig maattet indgase en fordærvelig Fred; 

vigtige Provindser vare tabte, de ovrige decls endnu 

i Fiendens Hcender, deels udsuede oa vcergelsse mod 

ethvert nyt ?lngreb, da Carl Gustav, ikke nsiet 

wed de vundne Fordlle, uveutct brod den nylig 

Indgaacde Fred, for med eet Slag at tilintetgiore 

Danmark, og pludselig stod for detS Hovedstad, 

som han ei uden Foie troede ar finde ude af For

svarsstand, da man intet miudre kunde vente end 

saadant et Overfald. F-stningsvc?rkerne vare for

faldne; paa Levnetsmidler var intet Forraad; den 

egentlige Krigsmagt, der skulde vare Byens Styrke, 

belob stg neppe til tusende Mand; de Tropper, der 

laae omkring i Sialland, havde den svenske Konge 

ved sit Rytteri ladet opsnappe, at de ikke kunde 

komme til Undstrtning, meden« hans Flaade afskar 
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5l Hie lp fra Sssiden. Ogfaa var Menden saa isis 

sin Sag, at de Gesandter, Frederik den tredie 

udsendte, for at erfar« Aarsag^rne M dette Over

falds bragde det Svar, at Krigens An sager ffuloe 

blive forklarede, naar Landet var erzbret. 

Zntet Under, at und«r saa5anne Omstcendig^ 

heder Borgerne, som de selv siden tiisiode, blcve 

forsagte og mismodige; Intet Under, at der var 

Nogle, der gav Frederik den tredie det Raad, jo 

fsr, jo heller at redde sig ent<n til Norge eller til 

Holland; men han, som saas, at, f»m DiMreck 

siger: 

Det Land, som Guftav vilde vindeø 
Bag disse svage Volde låse, 

ae hans Nige nodvendig maatte staae og falde tneb 

Kis benhavn, og at het altsaa var det Sted, 

hans Kongepligt og Kongehierte i bet Aieblik an

viste ham, vilde intet hsre om at forlade det, men 

gav til Svar: "at han vilde dse t ssn Nede, han 

begicercde ci at leve, naar hans Rige var traad un^ 

der Fsdder." Derpaa lod han Trommen rsre over? 

alt i Staden, og sorkynde i sic Navn: "at nui 

maatte enhver «rlig danff og norff Mand vift Emg^ 

hed og Mod, og Intet spare sf akt dec, der kunde 

tiene til Fædrelandets Frelse , oz vai? der nogen, 

der ei hav^e Dristiahed nok til at dlive og stride, 

da maatte de, medens det endnu var Tid, fare ud 

Hf Byen, paa det de ei ffulde vcere de st idende til 

Dprde." Men ingen var nu forsagt, da Konge« 

D 
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var saa ki»k; og da Nogle tvivlede om Borgerne» 

Standhaftighed, protesterede de off'ntligen ved Bor« 

gemest r Hans Nansen derimod, oq raabte: de 

v i l d e  d s e  s v m  K o n g  F r e d r i k s  U n d e r  s a  a t »  

ter! et Ord, de siden i Gierningen viste at v«re mere 

end Mnndsvcerd. 

Ikke blot fik da Bnen, stia faa Soldater den 

end havde, herved ligesaa mange Forsvarere, svm 

den havde vaabendygtige M«nd, der deelte dem i 

fire Hobe: Adxl?bo5en, hvortil foruden Riesraa» 

Verne og Adelen, oasaa de kongelige Betienre borte; 

den geistltge, bestaaende af Prcrster, Professorer, 

Studenter oq Kirkcbetienle, Bvrgerssabet, og de 

egentlige Soldater; men Fruenrimnurne selv bidrog 

efter IEvne til dens Forsvar, ved at rage en virk

som og hurtig Haand i F«stningsv«rkernes Udbedring. 

S.undrsgris,hed, ufortrsden Aarva^genhed og Stand» 

hafrighedinde i Staden, helt.M!)dig Kioekhed ved Ud« 

fald til Soes oq Lands, hvor alle Borgerclasser 

kapp-des i Mod og Zver, visre snart den overmo, 

dige Fiende, at ben Stad ei maatte ansees for 

<srgel»s, der havde en saadan Konge, og saadanns 

Borgere i sit Sk»sd. 

Imidlertid syntes om ei Fjendens Haab, dvA 

hans Higen, at bemestre sig Staden, stedse at til

tage, endog efter at ben hollandske Admiral Opdam 

med vsbnet Haand havde banet sig Vei giennem 

Sundet ar komme Staden til Hielp. Efterat have 

draqet friske Tropper til sig allevegne fra, vovede 

omsider Carl Gustav den navnkundige Storm 
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Ratten den ir Februar 1659; men uagtet al den 

Hidsiahed, hvormed den blev foretaget, den Haard« 

nakkenhed, hvormed den blev fortsat, og det Held, 

den nu og da tegnede til at faae, da endog nogle 

af de Stormende alt vare oppe paa Volden, var 

dog inter at udrette mod de uforsagte Kisbenhav» 

nere, der endog, naar de savnede Äaob?n, frede 

med Stene og Tr«stumper, saa at de Svens?» efter 

at have mistet en Deel af denes bedste Office, er oz 

Folk, omsider maatte vige tiibaue M'd Skamme, 

og Carl Gustav fra den Dag tabte ul Lyst ae f^rt« 

s«tte Belejringen med Eftertryk. 

"Det vilde blive vanssekiat at siqe — saaledeS 

flutter Ove Malling sin Fortcrlling om dcnne m«r» 

kelige Kamp hvilken Stand i denne betydllige 

Nat, saavelsom den hele Beleiring igiennem, meest 

udmoerkede sig ved Nidkiarhed for det Almindelige; 

thi for Byen og mod Fjenden vare alle Mand som 

Een. Af enkelte Personer viste sig foruden de al» 

lerede navnte, endnu Commandanren Skak, vg 

Stadshauprmanden Thuresen, men fremfor alle 

Kongen selv. Ingen tankt«, tslte, ja sl»g mere 

ivrig for Byen og Fadrelandet end han. Endnu 

kort fsr Stormen skulde gaae an, da den engels?» 

Gesandt raadte ham at tilbyde og kisbe Fred, hvad 

den end skulde koste, svarede han i en kiak Tone, 

"at en haard Fred vilde han ikke tiltrygle sig, at 

han var vant til ar see Farer i»sde, at Carl Gu

stav kunde komme naar han vilde, men v«re for-

D s 



visset at finde Folk fsr sig, der kunde vg vilde tage 

im d ham." Derpaa reed han om og opmuntrede 

Alle ttl at stride som Mand for Fædrenelandet. 

Han forsikrede, at han vilde vaage og stride for 

dem, som de for ham, og han viste det; thi saa-

ltenge Stormen varede, var han til Hest, og holdt 

sig stcdse der, hvor Angrebet var haardest og Faren 

stmst." 

Szsaa gave Boraerne ham siden det hsitldes 

l i g e  o g  s a n d r n  V i d n e s b y r d ,  a t  d e t  v a r  h a n s  F o r 

n u f t ,  A a r v a a g e  n y  e d  o g  s t o r e  T a p p e r h e d ,  

der ncest den ?l l le r h o i e st e s kraftige Bi

s t a n d  o g  B e s t i e r  m ? l f e  v a r  a t  t a k k e  f o r  d e t  

hele Riges Velfcerd og Befrielse; da de 

N i e d  F s i e  k u n d e  s i g e s ,  a t  v c e r e  i n d f l u t t e d e  i  K o n g e 

stadens trofaste Arm; og var det da intet 

Under, at Hans Nansen, da en overmodig RigS-

rc»ab i de paafs'gende -Stridigheder dristede sig at 

true dem, der til Taknemmelighed vilde udvide og 

befceste Fredriks Kongevoelde, besvarede disse Trudfler 

ved at pege til Stormklokken i Fruetaarn, sikker 

paa, at ved dens forste Klemt hver Borger vilde 

ligesaa rede ile til at forfcrgte Kongens Sag, som 

han, hvergang Nsd og Fare kaldte, havde efter 

dereS egne Udtryk — st^se ladet sig finde hvor Fa

ren var stsrst; Ligesom det heller intet Under var, 

at Fredrik Thuresen under dt samme Stridigheder 

torde flaae paa sin Kaarde, og spSrge dem, der 

uden Modstand have overgivet de Svenske Fyen, 
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vm de da hard? baaret deres Varge med saamegen 

VE e, som Borgerne i Belejringen deres. 

^ vore O'defcedres Tid 
Bar København en Stad af Helte; 
Saa se ?rsto!t kom Gustav hid, 
Her saae hcm sitt Triumphvogn vcelte; 
Da var det kicekke Kiobenhavn, 
Der ene frelste Danmarks Navn. 

Kicek da hver Borger Riflen tog, 
Til Landets Forsvar den at lade, 
Saa ofte Kampens Time flog. 
Som til en Dands de ilte glade; 
Men uglad gik den Fiende hiem, 
Der voved sig i Dands med dem. 

Men hvo blandt Kengestadens Mcend, 
Bor som den forste n«vnet vc?re, 
War det den kicekke Thurejen? 
Sit Wcerge forte han med ZEre! 
Med Foie stolt han flog derpaa; 
Men der var fleer, der kunde saa. 

Var det Hans Nansen, Fredriks Ven? 
Den Tltel cr hans Hcrdersminde; 
Med Haand og Mund, mev Svard og Pen 
Wi ham dem stedse vardig sinde, 
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Men over Nansens Mund og Haand 
Bar almeen Danneb^geraanv. 

Hvad? eller vär dct Helten Skak? 
Hans Seiren var paa Nyborgs Slette; 
Der ham til evig Pn'-'s og Tak 
Et Eftermn e Danmark s« tt'! 
Men Stormens Nat hver Dannemand 

Var Helt og seier^l, ,om hau. 

Men blandt dem alle Frederik 

Bor dog den allerforste hedde; 
Hans Fied det var, hvori det gik, 
Han vilde dse i egen Red^; 
Med ham at seire eller doe 
Hver streed med Lyst paa Land og Ss. 

Thi leve Danmarks Redningsmand 
Hos Dannemand i helligt Minde! 
Til sidste Dag vort Fedeland 
I Farens Stund en Fredrik finde! 
Og Held oq Hader vare hver, 
Der er en saadan Konge vard. 

K. L. Rahbek. 
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Nordmandstrofasthed, 

J i n k l a r s  N e d e r l a g s .  

^nder den cer-fulde Krig, Christian den fierde forte 

med Sverrigs Konger Carl den niende, og Gustav 

Adolph, landede en ssotff Sberst v?d Navn Z«nklar 

med endeel hvervede Skotter i Romsdalen, for at 

bane sig Veten giennein N?rge, ssm var blottet 

for Tropper, tilSverrig, hvis ^orfatnng i det Aie-

blik? var soerdsles betcenkeliq. I Begyndelsen 

gik ogsaa Alk dem efter Ansse; men da de koin 

ind i Guldbrandodalen, hvorover de agtede at rage 

deres Vei, havde Lehnsmanden Laurits Hzge op« 

budet Bondealmuen, og med di'n b?sat en snevr 

Fieldpas Krigen kaldet, hvor Skotterne nsdvendig 

maatle igiennem, vg hvcr de ^ som den norske 

Regierings Officiclberetning ti! Canzler Z?rus siger — 

havde dennem indklemt imellem Kappen paa den 

ene Side, og en stor Elv paä den anden Side. 

Da nu Skotterne kom did, ffisd de Norffe samt-

lig ind paa dem, og paa halvanden Tune »delaade 

dem alders, da de, som undgik Bondernes Kugler, 

enten fandt deres Dsd i Elven, ellrr om de endog 

siap over den, indhentedes, og dr»dte§ af Bsnderne 

vaa den anden Side. Paa Sr«det, hvor Slaget 

stod er opreist en StStte med Zudstttft til As« 

mindelse af denne Begivenhed. 



Ar, ZinNar drog over salten Hav. 
All Norrig hans Cours m^nne stande; 

Vlanvt Guldbrands Klipper han fandt sin Grav^ 
Der vanked saa blodig en Pande» 

Hr. Zinklar drog over Bolgen b?a» 
For svenske Penge at stvior z 

Hielps dig Guo! du visslig maa 
2 Grcxffet for Norc manden bide» 

Maanen skinner om Natten faa bleeg^ 
De Vov?r faa saqtelig trille^ 

En Havfrue op af W mdtt fteeg, 
Hun fpaaede Hrv Zinklar ilde» 

Bend om, vend om, du s?ots?e Mand! 
Det gicelder dit Liv faa fage. 

Kommer du til Norge, jeg siger for sand^ 
Ret aldrig du kommer tilbage. 

Zeed er din Sang, du giftige Trold l 
Altidens du fpaaer om Ulykker; 

Kanger jeg dig engang i Bold, 
Zeg lader dig hugge i Stykker. 

Han seiled i Dage, han feiled i tree 
Med alt sit hyrede Fslge, 

Den fierde Morgen han Norrig mon see, 
Zeg vil det ikke fordslge. 
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Ved Romsdals Kyster han styred i Land, 
Erklärende sig for en Fiende, 

Ham fulgte siorten hundrede Mand, 
Der alle havde Ondt i Sinde. 

De fkicendte, og broendte, hvor de drog freM, 
Al Folkeret monne de krcenke. 

Oldingens Jammer rsrte e'. dem, 
De fpotted den grcedende Enke. 

Barnet blev drcebt ! Moderens Skisd, 
Saa mildellg det end smited'; 

Men Ryatet om denne Jammer og Nod 
Til Kicernen af Landet ilcd. 

Bannen lyste, og Budstikkvn lob 
Fra Grande til ncrrmeste Grande; 

Dalens Senner i Skiul ei krob; 
Det maatte Hr. Zinklar sande. 

Soldaten er ude paa Kongens Togz ) 
Vi maa selv Landet forsvare. 

Forbandet vcere det Niddingsdrog, 
Som nu sit Blod vil spare. 

De Bonder af Vaage, Lesss, og Lom 
Med starpen Vre paa Nakke; 

Z Bredeboigd tilsammen kom, 
Med Skotten vilde de snakke. 
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Toet under Lide ker lsber en Gtk, 
Som de monne Krigen kalde, 

Lougen ffyr.der sig der forbi, 
Z den flal Fienderne falde. 

Riflen hcenger ei meer paa Bcrg, 
Hist sigter graahcerdede Skytte, 

Nokken opZsfter sit vaade Skiceg, 
Og venter med Lcengfel sit Bytte. 

Det fsrste Gkud Hr. Zinklar gialdt, 
Han broled, og opgav sin Aande; 

Hver Skotte raabte, da Oversten faldt: 
Gud fri os af denne Vaande! 

-Krem Bender! frem Z norste Mcrnd! 
Slaaer ned, flaaer ned forfode! 

Da onsked sig Skotten hiem igien; 
Han var ei ret lystig tilmode. 

Med dode Kroppe blev Kriaen strsed, 
De Ravne fik nok at ade; 

Det Ungdoms Blod, som her udstod, 
De flotfke Piger begroede. 

Ei nogen levende Sicel kom hiem, 
Som kunde hans Landsmaend fortcelle, 

Hvor farligt det er at besoge dem, 
Der boe blandt NorigeL Fielde. 
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End kneiser en Ststte paa samme Sted, 
Som Norges Uvmner mon tru?, 

Vee hver en Nordmand, som ei bliver Heed, > 
Saa tit hans Vine den stue. 

S t o r m .  

Nordmandstrofasthed, 

T r e n d e r n e .  

stellen, de Provindser, som ved den ulykkelige 

Roskildefreo vare afstaaede til Sverrig, var ogsaa 

Trondhiemsstift, hvis Indbyggere vare overmaade 

misfornsiede med saaledes at skifte Herre, saame« 

g?t mere, som de af det nye Herskab bleve meget 

Haardt behandlede, deels med Indqvorteringer og 

haarde Paaloeg, deels og med Udskrivning af det 

unge Mandskab, der svm Soldater skulde sendes til 

. Preusen for aldrig at see deres Foedreland mere. 

Zkke mindre ufordrageligt var det for det »vrige 

Norge, at see et af sine Hovedlande saaledeS afre

vet vg givet under fremmed Aag. Zkke saasnart 

koM derfor Efterretning til Norge, at Carl Gustav 

havde brudt den nyS indgaaede Fred, fsr der nor-

denfiUds famlede sig soso Mand for «t rakke 



6a 

Trsnderne en trofast Haand tik at indgase den 

gamle Broderpart paa nye; Gmerallieutenant 

Bielke, som havde Overbefalingen i Norge, og 

b!ev saare glat, ved, at man hecmeb endog havde 

forekommet hans Befaling, sendte da strax General-

Major Reichwein op at v«re deres Anfsrer. Saa-

snart han kom ind i T-ondhiems Stift, ffedte en 

almindelig Opstand; hvcr Mand erklærede fig hsit 

mod de Sv.njke, faldt ril ham, og tilbsd sin at 

opofre Liv v) Blod fer at befrie Fsedrilandet. Vel 

blev nogle iv ns?e Trcpper beordrede fra Jemreland 

at rykke B .irlnm en i Trondhiem til Ui?dscetning^ 

men de n r 5e suder besatte saaledee Piffene, at 

be med uforrettet Sag maatte vende tilbage. Mid

lertid cengstede Reichweins Tropper Staden saale« 

des, at den svende Cvmmandant Stiernsstld, som 

havde brazn-'.iit af, at han vilde kaage Suppe paa 

sine Skindb >rer, fsr han vilde tsnke paa Overgi« 

velsc, maatte overgive Byen, og rsmme det hele 

Stift. 

^^et var den svenffe Carl Gustav, 
Han vilde prsve en Dyft 

Med Danmarks Fredrik den tredie, 
Dertil havde han stor Lyst. 

Z Norge er Troskab at sinde. 

De svenfle Hcere, de ile 
Over frosne Ss og Aa, 



Til Dannerkongestaden, 
Dens Mure de vllle nedslaae. 

I Norge er Troskab at finde» 

I Roflild en Fred han flutter, 
Men dyre betaler han den; 

Thi Hattand, Skaane, og Bleking, 
Og Bahuslehn gaaer hen. 
I Norge er Troflab at finde» 

Selv Samle Olufs Trondhiem 
Den Fiende fik udi Haand; 

De Trsnder bleve modfaldne, 
Men bittre udi sin Aand. 

I Norge er Troflab at finde» 

Det var den svenske Carl Gustav, 
Han brod den hellige Fred; 

Slig Tro fra den Tid gicelder 
For Svig og Legnagtighed. 
I Norge er Troflab at sinde. 

Den Krig paa nye udbryder, 
Det rygtes i Trsndelav, 

Da svoerge de modige Trender, 
De Aaget kaste vil af. 

L Norge er Troflab at sinde. 

Nu samle sig stridbare Hare, 
Til Trondhiem de rykke vil frem, 
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At lsre den modige Fiende 
Den snareste Ve! til hans Hiem. 

Z Norge er Troskab at finde. 

I Norge byder Herr Bielke 
Sin KmH" og Fodeland tro, 

Han herte om Trendernes Opstand, 
Og i sit Hierte ban loe. 
I Norge er Troflab at finde. 

"Hr. Reichwein! dm Ganger du sadle! 
"Til Trondhiem ride du brat! 

"Du fly ei Bierg etter Dale! 
"Du frygte ei Mulm eller Nat." 
I Norge er Troflab at finde. 

"Jeg flyer ei Bierg eller Dale, 
"Jeg frygter ei Mulm eller Nat; 

"Min stolte Ganger er sadlet; 
"Til Trondhiem rider jeg brat." 
I Norge er Troflab at finde. 

Til Trondelav kommer des Herre; 
Som Jule«, velkommen han er. 

De glade Bender sig vabne; 
Og Svensken Undergang svar. 
I Norge er Troflab at finde. 

Fra Zemteland kommer de Svenfle, 
Som Trondhiem undscrtte vil, 
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De kunde no? hlemme vare, 
De ncrrme sig aldrig dertil .  

Z Norge er Troskab at sinde. 

Den Svenske Stierne formorkes, ^ 
Det Svenske Sk'old gaaer i Knuus, 

Hr. Stiernflild og hans Svende 
Maa remme det fremmede Huus. 

1 Norge er Troflab at sinde. 

Vaadoiet de Svenfle bortdrage. 
De bandede Nordmandens Tro; 

Men Kroniken og Kong Fredri? 
Ophsied Nordmanden fro. 

2 Norge er Troflab at finde. 

Mens Norge har Field, og Fieldet 
Har Gran, og Granen er gron; 

De kiaekke Trsnders Troflab 
Skal mindes, og kaldes flion. 

L Norge er Troflab at sinde. 

Z .  Z e i t i t z .  
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R i e l s  J u u l .  

Mverst mellem de herlige Orlogsselre, der have 

giort fnnte Christians Negiermg og Niels ZuulS 

Soheltebedrifter udedeliqe, fortiener nsteidigem Ss-

feireN i KlSgebugt at staae; vagket altsaa ingen 

^»f vore Visediarert synes at have tornet indlade 

sig i den fa'/lige Veddestrid med det oveuanfsrtt 

Vers i dm Ewaldffe Ssmandssang, ved at b«synge 

det i en egen Vise, har Samleren dog, paa det 

^e«ne glimrende Hcltedsad ikke skulde savnes her, 

hekere vildet meddele nedenstaaende Fragment derom, 

skisndt ssrevet i en anden Digtart. Slaget selv 

beskriver Ove Malling saaledes: 

Hovedseiren var endnu tilbäge, der skulde kron« 

alle de «mdre. De Svenske havde sar en ny Flaad« 

i Soen af ftx og fyrgetyve Skibe, under Anforsel 

af Generaladmiral Horn Den havde Befaling 

at plyndre uden Ska-msel paa Kysterne. Kongen 

fik det at vide, og gav Juul 25 Orlogsskibe fw at 

have Sie med denS Hensigter. Zuul msrkede, at 

den stilede lige til Solland. Han afsendte da strax 

Underretning derom til Kongen, og maldte tillige, 

at vel var den hollandske 5lac.de, som skulde k-mm« 

til Undscrtning, blevet ude, dog bad han, at dat 

maattt tillades ham at gaae Fienden im-de, da ha« 
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ventede, at det Mod, og den Lyst, alle paa hans 

Flaade havde til at ile til et nyt Slag, skulde give 

ham Seier over F'endens langt stsrre Maqt. Kon

gen gav ham strax Fuldmagt til ar handle med 

bedste Ouerisq, oq ftntte Hanl bans Broder Zens 

.Juul, en Mand af Sindighed og Erfarenhed, for 

ar g^ae ham tilhaande med Naad. SaasnartIuul 

havde faatt Konsens Tilladelse, lod han holde Vsn 

paa Skibene, kaldte Krigsraadet sammen, og efter 

de afta te B^sintninger, lavede han Alting til, og 

gik frem. Baron Jens Juul srilede imidlertid om 

fra et Skib til etandct; cpmuntrede, og gav Ordre. 

N» stinucde da den betydelige Dag frem, der be

stemte det mcesie af den hele Krigs Udfald. Ild 

og Lue forkyndte be«ge Parters Fyrighed; Striden 

blev haard; Skibe fyrede paa Skibe; Tougene 

hcrnade i Tongene; overalt voxte Striden og Fa

ren, men ingensteds mele end omkring Skibet 

Christian den femte, som Juul selv fsrte« 

Sex svenffe Skcbe lagde sig omkring det, og beffisde 

det fra alle Sider. Men Juul stzd midt i Luen, og for« 

svarede sig, og Folket fulgte deres Admirals Exem» 

pel. Masterne bleve nedskudte, Tougene adsplittede, 

og tilsidst blev det hele Skib saaledes tilredt, at 

Juul s^ae det umuligt at holde ud langer. Han 

lod derfor saette Chalupper ud far at flabe det af 

Slaget til Kisbenhavn, og steeg dernast paa Ski

bet Fredrik den tredie- Alle vendte sig nu derimod. 

Det blev strax skudt i Brand, vg Juul maatte 

E 
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redde sig paa ldet tredie. Men under alt dette 

svKtled-v Svenffens Krafrer; de maatre give efter, 

fiyede tilsidst for fulde Seil, og Juul fulgte efter 

dem som Seierherre ril hen mld Midnat. Den 

svrige Tid af Natten anvendte kan paa at lade 

sine Skibe udbedre, og saasnarc Dagen grrede, blev 

han ved ar fm folge sin Seler, og standsede ei for 

linder Malmses Kanoner, hvor han endnu erobrede 

to Skibe, og stak eet i Brand. Denne Seier zr 

een af de betydeligste. Historien har. De svenske 

tabte ii Orlogsskibe, og lige saamange mindre; de 

lode I2OO Mand paa Pladsen og zooo Mand 

som Fanger i de Dansses Hsender. Juul mistede 

allene zoo Mand og ei eet eneste Skib. 

Denne Begivenheds Fremstilling i nedenstaa» 

ende Fragment grunder sig paa mundtlig Overant» 

vordelse, og torde vel i et og andet vare mere pos» 

tis? end historis?; den er taget «f Stykket Thorsing 

(Taasing) i Langelandsreisen. 

A: du blev Helten til Lsn; Manddom sik Mandigheds 
Hiem; 

Thi Kong Christian stod hoit i sin Hal, med et faderligt 
Bie 

Äendt mod Kiegebugt; Stunden var vigtig og stor. 

Juul var gjordet til Strid; rafl blusskd den dristig« 
Kiampe, 

Lokkerne slagrede vildt. Kamplysten stod i hans Blik» 
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Niels, lsd Honningen« Ord, fog hans Haand laa« psa 

Ai«mperens Tindinc?) 

<Iak nu med Gad, min Ssn! rust dig, og vent pa« 

mit Bud. 

Qz nu stod Dankongen, »g faae --- og beregned — og 
ioenkte — 

Fienden ei laae ham tilpaS. Juul sik til Ztngreb 
ei Nink. 

Pludselig dundted Kartovsrne dumpt i den svulmende 

Havbugt, 

Og over vprsrte Vand flyngte sig Rsgfiyen ^en» 

Blussende Ksnningen stod i sin Borg Med »redeligt 

Aasyn, 

Harmfuld ^kiLlved Han6 Haand UNdet det speidends 

G i ar. 

Danne rflaaden tog Flugt, (saa syntes det) Kngsluen 

broendte, 

Dsistiz, paa egen Haand, ftak afen Undersaat tsndt. 

L>a svor Skioldungen dyrt, i faderlig Harme, ved 

Himlen: 

Slaaen flal du, Niels Juul! H«nge6 i Galgen med 

Jern. 

M«n, som det pleier at gaae (hvert Land klaekker sceregne 

Drift ud) 

Huus»ant fra Lodbrogs Tid Aboen plafler til Sses. 

Gaadan gik det saa tit, og saa gik det her; thi Niels 

Juul kun 

Flygted pa» Skrsmt for at flaas Fienden for Alvvk 

paa Flugt. 

E D 
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Og d« bedoekt nu med Sts» og med Sveed og med Blod 
han paa Land stceg, 

Ancrlende ned for sin Drot, fuld vel sin Brsde 
bevidst, 

See da gr«d Daykongen; thi ret som en Misdoeder 
knalte 

Ydmyg den herlige Helt, vented sin Dristigheds Len» 

Kicvligt han tog ham i Favn, som en Fader han lsfted 
sin Finger, 

Niels! Niels! smitte han blidt: nys jeg en Lanke 
dig svor; 

Den skal du faae. Men flux af sin Hals tog Kongen 
en Kicede, 

Tung af hin rodeste Guld, tundt med Karbunkler 
besat. 

Hang den saa rundt om Heltens Hals; og det blomstrende 
Thorsing, 

Blev den Galge, hvori hoit han Forbryderen hang. 

O eh l e n s c h l ä g e r »  

Heltemodig 

S e l v o p o f f r e l s e ,  

H v i d t f e l  d. 

(X» 
^ Aaret 1711 laae Generaladmiral Gyldenlswe 

med en, i hver Henseende, maadelig Flaade, mod 

?n mcrfltig svens?, som has lkke var i Stand til 
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at byde Spidsen i aaben Ss, af hvilken Aarsag 

han tog en fordeelagtig Forsvarsstilling i Kisge» 

bugt. Her blev hans Avantgarde canoneret af den 

fiendtlige Admiral Wachtmeister. Skiber Danne

brog, fsrt af Commandeur Hvidtfeldt, laae foran 

i Avantgarden, og altsaa Heden ncermest; der kom 

strax i Begyndelsen af Fægtningen i Bran> ved 

sine egne Kanoners J!d; alle B?str«belser at slukke 

Branden vare forgiceves; dcn tog mere og mere 

Overhaand, og selv Folkene vare rkke ar redde, med 

mindre Hvidtfeld vilde kappe Anker, og drive paa 

Land; men da han saae, at derved Vinden vilde 

fore' hans Sk-b ind paa den bagved liggende Flaade, 

og at fslgelig den tilligemed Kisgeby vilde vcere 

udsat for at t«nd?s, havde han den heltemodige 

Opofrelse at ringeagte sin egen Redning, forbod at 

kappe, lod fyre Skud i Skud mod Fienden fra de 

forreste Kanoner, medens Skibet brosndte bag til, 

stod se!v, og kommanderede til Hurtighed, og oppe

biede i denne Stilling den uundqaaelige Dsd. Ef« 

terat denne fryatvlige Fo.-fatning havde varet hen-

ved to Glas, tandtes Krudrkamrct, Skibet sprang, 

og af alt Mandskabet undkom kun sex Matroser, 

som kort fer havde kastet sig i en Jolle, og sat fra 

SKbet. 

8^ort Fsdeland var altid rigt 
Paa raske Orlogsheite, 

Der an aae Tapperhed for Pligt, 
Og skialv ei, naar det gi«ldte; 
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Saa var vor Juul, vor Ädeker, 
Bor Tordenskjold, og saa var sleee» 
Wort Fsdeland var altid rigt 

Paa rafle Orlogshelte. 

Men fremfor Alle Hvidtfeldt bor 
Den uforsagte hedde,. 

Hvo saae sm Dod saa viS, som hcm^. 
Og gik i den med Glcede? 

Og aldrig han forglemmes skal; 
Thi Flaaden frelstes ved hans Fald» 
Bort Fodeland var altid rigt 

Paa rasks Orlogshelte» 

Saa haarb en Kamp der monne staae. 
De Fiender var saa mange; 

Men ncest til dem Hr. Hvidtfeldt laae^ 
Den Helt var aldrig bange; 

Z hele Flaaden ingen flog, 
Som Hvidtfeldt med sit Dannebrog. 
Wort Fedeland var altid rigt 

Paa raske Orlogshelte. 

Men som vor Hvidtfeldt mandigst flog. 
Og Lag paa Lag dem sendte; 

Hans gode Skib, hans Dannebrog, 
Dets egen Ild antoendte. 

Kap Anker, Hvidtfeldt! fly til Land, 
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Bed Flugt du Livet frelse kan. 
Vort Fodeland var altid rigt 

Paa raste Orlogshelte. 

Nei! var hans Svar! flye vi derhen, 
Staaer Danmarks Flaade fare, 

Og skulde Danske vove den, 
For egne Liv at spare? 

Doe skal vi; men vi hcevnes maa; 
Til sidste Aandedrag vi slaae. 
Wort Fodeland var altid rigt 

Paa raske Orlogshelte. 

Til sioste Aandedrag vi slaae! 
Hans Somcrnd rask gientege; 

De Ild og Dod rundt om dem Me, 
Men uforsagt de sioge; 

Til Ilden ind til Krudtet brod, 
Og alle dode Heltedod. 
Vort Fodeland var altid rigt 

Paa raste Orlogshelte. 

Og aldrig uddoe Hvidtfeldts Roes, 
Hans kicekke Somcends Minde! 

De evig i hver dansk Matros 
En vcerdig Landsmand finde! 

Naar Fodelandet kalder os, 
Som de hver byde Dsden Trods. 
Vort Fodeland var stedse rigt 

Paa raste Orlogshelte. 

K. L. Rahbek 
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Gsmandskab og Soldatssab, 

Christen Thomesen SeHsted. 

^-»landt vore store Ssmsnd — siaer O. Malling 

j  s i n  t i t  a n f s r t e  B o g  —  f o r t i e n e r  o g s a a  C h r i s t e n  

Thomesen Sehsted at regnes. Det var for

nemmelig ved en Landgang paa Rügen 1715, at 

Sehsted tilfagtede sig Hsder. Rügen var stcrrkt 

besat med svenske, som C^rl den tolvte selv anfsrte. 

Indgangene og Dyb.ene omkring Landet vare deels 

rpfyldte, de?ls forsvarede af fiendclige Skibe. Saa 

mange Hindringer havde Sehsted med sin Trans» 

portstaade at gaae imsde. Mod, saae han altsaa, 

vilde et vcrre nok. Han udsaae derfor sin Plan 

med et viist Sie, gik jevnt frem, og stog ei, uven 

det giordes nsdig, og uden han saae sin Fordeel; 

giorde Tegn til Angreb paa eet Sted, faldt an paa et 

andet, og saaledes deels stog, deels listede han sig til 

at fuldfere en Landgang, som fsr v«r prsvet og 

vanlykket, men nu gik frem, og bleö de dansse Van

den til ZEre og Fordeel. Fredrik den fierde, og 

den dav«rend« Konge af Preusen vare begge sien-

synlige Vidner til denne Seier, og bleve begge til 

Slutningen fornsiede med Sehsteds kloge Forhold 

i bet Hele. I Begyndelsen af Ssflaget stal te 
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ei have vsret tilfreds med hans Koldsindighed, nsn 

undredes over, at han lod Fienden angribe og ffyde, 

uden at han strax giorde det samme;*) men da de 

siden mcerkcde hans Hensigter, og saae, at, da ban 

begyndte, stedte det med al den Hurtighed og Kisk-

hed, der var muelig paa Soen, forandredes deres 

Forundring til Hsiagtelse, og Sehsted blev ti'.staaet 

den ZEre, ham tilkom." 

Samleren har, indtil nogen af vor Samtids 

Digtere helliger denne ydermere som Sscadetaeade-

miets Stifter af vor Soetat udodelig fortiente 

Mand et vcrrdigt Minde, troet at burde meddele 

bet hans Seier angaaende, af hans Samtidige 

SorterupS Heltesang i denne Anledning, detSLangde, 

og maassee eet andet Sted for mangen Laser vel 

gammeldags Tone, uanseet. Hvad ham selv anqaaer, 

veed man, at han regner denne liden Samling af 

Heltesange blandt vor poetijkpatriotiste Litteratur? 

sande Skatte, som han vel s»j?ede mere kioendte og 

paastionnede. 

r. Sehsted har avlet en Son under O, 
De Svenfle til Sorrig og Qvide! 

») Han lokkede nemlig Fievden til at spilde sin Ild 
paa hans Pramme, som de i deres Hidsighed 
skisd meget langt over, medens han udfsrtc sin 

Plan, at bemoegtige sig Jndlsbet, og indflutte 
den svenfle Flotille, saa han siden uden Aanfle-
lighed kunde landsatte de allierede Tropper» 
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Han haver den Skicebne, han aldrig flal dse, 
Og aldrig sin Klcedning opflide. 

Af Herren er Seinen allene. 

Hans Kodsel var blodig, hans Moder var Mand, 
Hans Amme var gloende Lue; 

Haus Vugge var vinget, og gynged paa Vand, 
Al Verden det Foster stal flue. ^ 

Af Herren er Seircn allene. 

Tre Konger stod Fadder, der Barnet kom frem, 
Ei alle med lige god Ville, 

Det flakked' om Havet, dog landede hiem, 
Paa Rygen og Ruden at spille. 

Af Herren er Seiren allene. 

Den Seier Hr. Sehsted for Rügen erholdt, 
Af Rygtet tog snelleste Vinger, 

Ei Field er at sinde saa steilt og saa stolt. 
At den jo derover sig svinger. 

Af Herren er Seiren allene. 

Hr. Sehsted saa viselig satte paa Land, 
At Fienden det ei kunde hindre; 

Det mindes i Norden, mens Stwmmen har Vand 
Og S-tierner paa Himmelen tindre. 

Af Herren er Seiren allene. 
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Da Kongen si? Tanker ti! Pommern at gaae^ 
Og Svensken fra Rügen forjage, 

Hr. Sehsted det Wreude tog sig oppaa^ 
Han Farten ei vilde forsage. 

Af Herren er Seiren allene. 

Han trceder saa villig og freidig ombords 
Der Äfskeed til Hove var taget, 

Og onfttt, at aldrig see sicrllandste Jord, 
Fsr Fienden fra Rugen var flaget. 

Af Herren er Seiren allene. 

Der loegges fra Bommen, der stikkes i Ss, 
Kartover gav Hilsen til Minde, 

Ved Flaadens Udseiling ve! mangen ftokt Mo 
Og Frsken randt Taarer paa Kinde. 

Af Herren er Seiren allene. 

Her fandtes saamange, som spaaede om ham, 
Den Seier var suur at erholde; 

Thi Veien var snever, og Farten var gram 
Imellem de vcrbnede Kslde« 

Af Herren er Seiren allene. 

I Dybet for Sehsted var Skibe scenkt ned^ 
Forinden laae Kiendens Fregatter. 

Her vilde arbeides med blodige Sveed^ 
Dg holdes saa hede Combatter« 

Af Herren er Setren allene» 
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Paa Siderne Ruden og Rügen gav Fyr 
Uf mange og store Ksrtover, 

Flotiken de agre at kafte overstyr, 
' Men Sehsted sig ridderlig vover. 

Af Herren er Seieren allene. 

Omsider kom Heden til hoieste Magt, 
Og Ilden ril flarpeste Lue; 

Da vore bag ved sig saae Fiendernes Agt 
Med Dsden dem grummest at true» 

Af Herren er Seiren allene. 

For Sehsted var Ilden og Jtden var bag, 
Paa Siderne fyrtes saa fage, 

Man Meente, Flottillen var bleven et Vrag, 
Der havde for Id n maat' brage. 

Af Herren er Seiren allen?. 

Her kom og end stundum de Tidend' tkl Land, 
At Messen var moxen udsiungen, 

At Sehsted var siunken i NeuendybS Vand, 
Og Skibet i Luften var sprungen. 

Af Herren er Seiren allene. 

Men denne Ss?i«mpe sig ypperlig holdt, 
Og voerged af Ekibe og Pramme, 

Han tienden en Vrede og Haanhed har voldt. 
Han maatte afdreie med Skamme. 

Af Herren er Seiren allene. 
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Han sendte ds Karle saa trcrffende Bud 
Bed grcrsselig Buldren og SLyden; 

At Master og Stoenger omborde sioi ud; 
Han skisnkte dem Doden i Gryden. 

Af Herren er Seiren allene. 

De spottede fra sig, de sprudede hvast,  
Forinden de pommerske Satte, 

Men maatte dog romme, og flygte saa fast, 
Adspredte, som kysede Katte. 

Af Herren er Seiren allene. 

Hr. Sehsted har vovet saa mandigt et Slag, 
Og staaet for Kugler og Lue, 

Hvis Himlen ei havde haandhcevet hans Sag, 
For Doden da maatte han grue. 

Af Herren er Seiren allene. 

Men Herren ved hannem gav Lykke og Seir, 
Za Mre til Dannemarks Rige, 

Gud reiste og Strommen, gav foiende Beir 
Saa nodte han Fienden at vige. 

Af Herren er Seiren allene. 

S o r t e r u p .  
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Norge 1716. 

Mod, Troffab, Tapperhed, og hvad som giver 

Den hele Verden kan blandt norsse Klipper loere. 

Saa va? den Overssrift, som Kongen Landet gav. 

Og mangen Svensk i Aar har sandet i sin Grav. 

Med disse Oid begynder meget trassende den gamle 
Poet Jorgen Friis sin Fortcrllizg om de Norskes 
Manddomsgierninger ved de Gvenff.s Indfald i Norge 
I'16 under Carl den tolvtes Anfsrs. l. Adsk-lliae af 
Nor^mcrnd da udoved? Helt, bedrifter have, mecst blandt 
deres egne patriouste Landsmcend, fundet Sangere; vi 
ville h.r under een scell ^s Overstrift scette disse, saaledeS, 
som de i dem besiungne Dcad i Tiden fulgte paa hin« 
anden. 

s) O b e r s t  K r u s e .  

Hvad skeer, hvo maatte forst sin Hkst af Striden vende? 

Det var jo Everrigs Haab, og Kongens nsste Frande. 

Han blev den forste Mand, som bragde Budffab hiiM, 

At nu var Haren alt til Hsland ksmmen frem. 

siqer den ovenncevnte qamle Poet; og denne Forste« 

gred?, de Sv i ffe her modtog af de no.-sses Tap« 

pcrhid, bkagdes dem dkN brave Oberst Kruft, 
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der med 150 Mand havde besat en Vintervej til 

Holands Prasiegield. Fortropperne af den sveuffe 

A"mee, 6oo Mand stcerk, stodre her paa ham» 

K^nz Carl den tolvtts Svoger vg Thronfolger, 

Prinds Fredrik, forke dem au, vg Carl den rolvte 

var selv tilstade. Kruse agtede hverken Mcrngde 

eller Anssrere; sin Post vilde han forsvare, oz 

derfor angreb han Fienden, saasnart den ncrrmeSe 

fig, ligesaa M'.'dig, sem om han hivte havt Mamg» 

den paa sin Side. Tree Gange faldt de an» og 

alle tree Gange drev han dem tilbage, saa at, havde 

de ei efterhaanden faaet Forstarkinng fra Hoved-

armeen, som laae bag dem, havde de nepve vovet 

at blive ved dereS Forscet. Kruse var stedse mcd 

blandt de forreste. Han n«ölagde med- egen Haand 

fvv Ficuder, og saarede Prindsen selv; men tilsidst 

blev han overmander, fir tree Hug i Armen, saa ban 

ei loenger kunde fore sit Svsrd, og maatte da lade 

sig tags til Fange. Carl den tolvte, som allerede i 

Slaget havde beundret denne tappre Mand, lod ham 

strax bringe for sig, og spurgte ham, hvorledes han 

med saa faa Folk havde korder scekte sig mod saamanye. 

Kruse svarede da, at det var Skaden den, han havde 

havt faa faa; thi med nogle hundrede Mand meer, 

skulde man ei faaet hans Person saa let. Han stal 

da end videre v«re bleven spurgt: om Kongen af Dan

mark havde mange saadanne Karle som han; og da 

have svaret: at han ei var af de bedste;*) men saavel 

*) Er du det, da tage Fanden den, der vil have med 
de bedre at gisrej skal Carl den tolvte efter Tradi
tionen have svart. 
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dette, som hvad ellers blev saht, er uvlst. Dette er 

vist, ar Kongen talede cffcntliq til hans LEre, og lod 

ham v?d sm egen Livlige forbinde-

^ong Carl den tolvte gaaer engang 
Mod Norge op; 

Paa Holands Vei ham byder Stang 
En rmge Trop. 

En Mand den forer, som er vard 
At fore den; 

Det Kruse er; bag Kruses Svard 
Staaer Manddomsmcend. 

S a a  f c e g t e  h v e r  N o r d m a n d ,  s o m  K r u s e !  

Han ster de svenske komme nu, 
Han seer Kong Carl! 

Nu Kruse! nu vel blegner du? 
Du seer Kong Carl. 

Nei; tcenker Kruse selv ved sig: 
Du komme kun! 

Bcer du Kong Carl! jeg meder dlg 
Og flaaer en Stund. 

Saa fcegte hver Nordmand, som Kruse! 

Men Kruse falder Tiden lang, 
Mod Svenflen rafl 

Han rykker frem, og klsver mang 
En Pandebrafl. 
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Den Nidderwd for Svensken staaer 
I Spidsen frem; 

Af Kruses Huggert her han faaer 
En Hilsen slem. 

Saa fcegte hver Nordmand, som Kruse! 

Tres Gangs frem gioc Kruse Fald 
Paa snenske Moend z 

Tlee Gange for hans Dyrendal 
De ryge hen; 

Saa gisr han nu Kong Carl ret varm 
Med nogle faa, 

Ta? Gud, Kong Carl! fcr Kruses Ärm 
Ei selv du laae. 

Saa fcegte hver Nordmand, som Krusel 

Men hvo kan ftaae til evig Tid 
Med ringe Flok? 

Mod talrig Hcer en Stund t Strid 
Var Mre nok! 

Men flye er Nordmand lidet loerd, 
Endnu han staaer, 

Paa Knce i Blod han svinger Svcerd, 
Og Svensken flaaer» 

Saa fcegte hver Nordmand, som Kruses 

Nu ftrommed Blod af Vunder tree 
Fra Skulderblad, 

Dg trcettet blev den Stump af Kns, 

F 



Hvorpaa han sad. 
Jeg skulde dog ei have mig 

En Arm endnu, 
(Paa Overlag da streg han sig) 

Saa god som du? 
Saa sagte hver Nordmand, som Kruse! 

At give sig nu var dvt Tid, 
Nu faldt hans Svard — 

"Lad norffe Gubben komme hid, 
"Han er det vard." 

Saa bsd Kong Carl — til Kongens Telt, 
Som Carl befoel, 

Saa boeres frem den norffe Helt 
Paa loftet Stoel. 

Saa sagte hver Nordmand, som Kruse! 

"Har danske Kongen mange Mand, 
"Som ligned dig?" 

"Mig Konge ! — meer end ti for een 
"Langt over mig." 

"Hvad? ti for een? — som du i Dag 
"Du kiakke Mond; 

"Da falder ei for forste Slag 
"Det norske Land." 

Saa sagte hver Nordmand, som Kruse! 

C-  F r imann .  



Iz) Anna Colbiornsen. 

^Dtrax i Begyndelsen, scm vvenneesnle gaml« 

Poe! siger: 

Sig F'tenden vilde snige 

Sig hen til Lüzzn selv igiennem Rmgeriae; 

Om Reisen vel gik af, h»n agtede at gaae, 

-Hvor Daunerkongcns Sslv i Svsb og Fodsel laae» 

Den svenske Leve selv, ssm ssgte Rov og Bytte, 

Og havde Sie paa den solverstraalet Hytte, 

Han blev til Rov og Deel en Fange samme Nat, 

Da Kongen havde Haab til ham og flere sat; 

De Iernbekloedte Mcend, de Folk, som Alken forte, 

Forsvarte Kongens Sslv, saa ingen Mand det rsrte, 

Da blev jo Sslv til Jern, og Jernet deres Dsd, 

Som haabede ved Sslv at vinde Liv og Brsd. 

At dette faldk saa heldigen ud, ffyldtes fornemme

l i g  d e n  s n i l d e  P r c r s t e k o n e  A n n a  C o l b i s r n s e n ,  

i hvis Prcrsiegaard Norderhoug den svensse Qberst 

Löwen paa sin Snigmarsch igiennem Ringeriye til 

Kongsberg havde indkvarteret sig, og lagt sine 

medhavende otte hundrede Mand i de omliggende 

Gaarde. Da hendes Mand, Jonas RamuS, 

F -



84 

var syg, og sengeliggende, maatte hun modtage 

disse selvbudne Giaster, tinge op med dem, f r at 

undgaae Piyndring, og bevarte dem; medens hun 

var sysselsat hermed, gav hun Agt paa deres ind« 

byrdes Tale, og hsrte, de lagde Raad op, fsrst ved 

Dagbrakningen at overfalde et mindre Antal norske 

Dragoner, der en halv Miil derfra stod ved Gaar

den Sreen, og derpaa aaae mod Kongsberg. Hun 

besluttede da. at advare sins Landsmand om den 

overhængende Fare, anstillede sig til den Ende over» 

maade omhyggelig for de Svenffe, ssrgede for, at 

de dleve overfisdigen bevartet, ei blot hos hende 

selv, men og paa de evrigc Gaarde; tog da Paaffud 

af, at hun savnede noget, der til Maden stulde 

bruges, for at faae Tilladelse, at hendes Pige 

maatte gaae til Sognefogden, hvem hun nu overdrog 

at faae videre Budssad ^udt til Steen, at deNcrske 

kunde forekomme Fienden. Midlerrid giorde hun 

alt for at inddysse de suvbudne Gicrster i Tryghed. 

Da den svenffe Oberst spurgde hende om Vcien til 

Steen, for der at udsatte sine Forposter, anviiste 

hun ham den urigtige Side; een af hans Karle, 

ssm han havde befalet at holde hans Heste opsad

lede uden for Dören hele Natten, fik hun beskian-

?et, lod Hestene trakke i Stalden, og D-vreneflaae 

i Laas. For de Gemene, der klagede over den 

stränge Kulde, lod hun paa Gaarden tande et Baal 

af tsrr Tra, Halm, og hvad bedst kunde blusse, 

at de Norffe deraf kunde have Veiiedning, samt 

Tegn, at der var Tid til et Overfald. Det lykke» 
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des; de norffe Ryttere drog üb, saasnart de saae 

Ilden, naaede Gaarden, uden at mcerkes, toge 

Obersten fangens og nedsablede eller ferjsge de efter» 

haanden tilstimlende Sve.isse. 

En ikke ubetydelig Deel af bisse havde imid

lertid moerket Uraad om Natken, og flygtet; disse 

sankede sig igien Dagen bei paa, cg besluttede et 

nyt Angreb. Hoendelsksviis var Anna Colbisrnscn 

med en anden Kone gaaet ud at besee Valpladsen. 

De svenffe fik Sie paa hende, en Undeross«ceer, som 

fSrte dem, reed til, sarte hende Carabinen paa Bry

stet, sg spurgde hende, hvor, og hvormange de 

norffe vare? Den anden Kone besvimede af For

snakkelse; men Anna Colbisrnftn lod sig ikke for-

f a r d e ,  o g  s a g d e  b l o t :  H v a d ?  t i e n e r  d u  d i n  

Konge for at skyde Kiarlinger ihjel? Un

derofficeren trak da bejkismmet Carabinen tilbage, 

men vedblev sit forste Spergsmaal; ZH Z svarte hun: 

det kan du let faae at vide; de s<rtte dem nu i 

Orden bag Kirken, for at fslge Eder paa Vejen, 

hvormange de ere, veed jeg ei, ,eg har^ikke talc 

dem; men det veed jeg, der er saa tykt som Sand. 

Svenssen ilede flux tilbage og bragde de andre 

denne Tidende som tilforladelig. De toge ftrax 

Flugten i saadan Uorden og Forvirring, at no^le 

derefter blcve optagne af Bsnderne der omkrjng, 

andre forvildede sig i Skove og Afveie. 



86 

^m Anna Colbiornsi-n jeg qvoeder etQvad, 
Den Norderhougs mandige Qvinde, 

Som snedig og kicrk fra den solvrige Stad 
Bortholdt den fordærvende Fiende; 

Til Fsdelands Gavn 
Hun giorde sit Navn 

Udsdeligt, evigt sit Minde. 

Til Norderhoug kommer en ubuden Giast, 
En  Svenske ,  a f  Navne t  en  Love ,  

Ham folger en frygtelig Skare til Hest, 
Som Kongsberg vil broende og rove; 

Mod Qvellen det er, 
Man hvile vil her; 

Fru Anna herberger den Love. 

I Tale og Foerd hun saa venlig sig teer, 
Det bedste, hun har, hun frembringer, 

Hun horer; hvad Anslag paa Fcrrde der er, 
Og  toenke r :  de t  neppe  ge l i nge r .  

At Nordmand er ncer, 
Og hvor som de er, 

Glad horer hun; Glcrden hun tvinger. 

Til Steen, hvor de Norske, men svagere, staae, 
Et Bud hun beslutter at sende; 

En Aente faaer Orlov et Wrind at gaae, 
De Svenske mistanke ei hende. 
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Til Lehnsmanden ncer, 
Hun Budskabet b«r, 

Han flyndig til Steen det skal sende» 

"I Norderhougs Proestegaard Fieuden er, 
"I Morgen for Soel kan fremtrcede, 

"De komme til Steen, og da «de de Jer, 
Hvis I dem i Nat ei kan cede; 

'Kast tusend de?r 
'Med Flinter og Svcerd, 

"Blot Hestene skal jer nedtre:de." 

"Men moerker, hvad Anna Colbisrnsen har sagt: 
"Naar Lysning af blegnende Lue 
"FraNorderhoug ffinner, saa kommer medMagt, 

"Og Svensken I skal underkue." 
Saa lod hendes Vud, 
Lyd  hende ,  t r o  Gud ,  

Og agt paa den ledende Lue. 

Imidlertid Anna med Drikke og Mad 
Bevcerted de hoie og rinae, 

For disse, som fros udi Gaarden, hun bad, 
Hun maatte, for Kulden at tvinge 

Antcende en Ild, 
Den Oberst saa mild 

Tillod det; hoit Luer sig svinge. 

Nu komme de Norske, nu Kampen gaaer an, 
Nu fanges den fraadende Love, 
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Nu falde for Nordmanden Svenffe som Sand, 
End flere nu Hestene prsve. 

Thor Hovland! bit Svoerd 
Befordred den Rcxrd; 

Din Arm, ei dit Navn, varen Love» 

De adspredte Svenske, snart Dagen mon grye, 
Sig samle, paa Valpladsen sinde 

Den modige Anna, som fik dem at siye^ 
Den kloge og ftygtlsft Qvinde. 

Og hun stal paa ny 
Faa  Svensken  a t  f l ye ;  

Har flere, end Norge, flig Qvinde? 

En Rytter med spoendt Karabin rider frem, 
Hvo r  e re  de  No rske?  hvo r  mange?  

"Hm! svarede Anna: du taler med Klem, 
"Din Konge, for Qv inder at fange, 

"Har rustet dig ud 
"Med Lod og med Krud, 
flige er Nordmoend ei bange." 

"Men jeg har ek talt dem, ei tcelle dem kan, 
"Bag Kirken sig ordne de kicrkke; 

"Saa stcrrke fom Field, og tallose som Sand, 
"Forsog du, om du kan dem.skraekke." 

De  mand ige  O rd  
Forfærdet han troer, 

Dg flyer sine Landsmcrnd at skrakke. 
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Nu flye de forvilded', en hist og en her; 
Den Norderhougs mandige Qvinde 

Allene fordrev den fordærvende Hcer^ 
Og fanged den truende Fiende» 

Til Norriges Gavn, 
Hun giorde sit Navn 

Ubodeligt, evigt sit Mind?. 

Z .  Z e t i i h »  

c) T h o r  H o v l a n d  

blandt d! M-nd, som Alken ferte, udm-rrk-de 
sig ved denne Leilighed iser den i vvenstaaende Vise 

omtalte Thor Hovland, norff Vagtmester« Da 

Budet ksm !i! Steen — siger Malling — og for» 

kyndte de Svenskes N«-v«relse, krvmpede Anfsre-

ren, en Udlanding sig, siaeude: at han ej var sisrk 

nok mod saq stork et Parti, at han ei kicendte Veien, 

og at det var bedst at brakke op, og gaa« derflg» 

Da stod Thor Hovland frem, og sagde, ar han 

kicendte hver Gierdestav paa Ve-en, og bod sig til 

at ride i Spidsen for at fore dcm an. Alle nolsss 

O f f i c e r e r  o g  G e m e n e ,  f o r n e m m e l i g  C a p i t a i n e n  K n u h  
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G y l d e n s t i e r n e  S e k  f f  e d  p a a s t o d  d e t .  S t k e n  

maatte da give efter, og Thor Hovland tilligemed 

en anden af hans Kammcrater rede foran, og viste 

Vei. Da de nu ncermede sig til Prcestegaarden, 

gave disse tvende Vetvisere sig ei Tid til at forene 

sig med de andre; de blcve ved at ride foran, sal

vede hver Nn Skildvagt, og ilede lige ind i Pra« 

stegaarden. Thor Hovland reed strax til Vinduerne, 

og skiod derigisnnem efter Obersten selv, men traf 

ham ei. Inidlertid kom Svensken i Gevar. Stri

den blev haard og langvarig; thi een Trop Sven

ske kom tillsbende efter den anden fra Nabogaar-

bene» Men overalt, hvor Striden var haardest oz 

Faren stsrst, der saae man Thor Hvvland. For

uden sin egentlige Rustning fsrte han altid i sin 

Saddel et stort gammeldags Sla§sv«rd, som faa 

uden han havde Styrke at fsre. Dette brugdt 

han her med saadan Eftertryk, at han allene stand

sede en heel ficndtlig Trop i et Led, og holdt dem 

op, indtil flere af de Norffe kom til, og forjoge 

dem. Imidlertid havde han med egen Haand ned

hugget adskillige. Dagen efter dette betydelige 

Slag, anrettede Prcestekonen et Giastebud for de 

norffe Officerer. Hun satte da Thor Hevland til 

Bords med dem/ og sagde, at siden han havde ssrt. 

dem an, og havde meest Deel i Udfaldet, saa var 

han vel den JEre v«rd. 



^ly langt fra fredsomt Folk i Nord, 
Blodstcenkte Svcerd! 

Glad, Nordens Sen! ploi ^rvet Jord, 
Gyng gylden Fred ved barnrigt Bord, 
Men troenger Voldsmand paa din Jord, 

Du uforfcerd 
Med Fcedres Arm, Fcedres Mod 
Afto i Fiendens Hjerteblod 

Dit Svcerd. 

Exempler nok paa arvet Mod 
Min Landsmand har; 

Ei sparsomt randt Forfædres Blod, 
For Landet, Fyrsten, Laadet god; 
Det Bryst, som Vcern for Frihed stod, 

Lig Kjippen var. 
Min Sang nu hcedrer Hovlands Thor, 
En Stridsmand i det kicekk» Nord 

Selv rar. 

Thor fsrte ei Commandostav, 
Selv Bondemand, 

Dragonens Lod ham Skicebnen gav, 
Hans Mod steeg til et stsrre Krav, 
Det loe ad Kamp, og Dod, og Grav. 

Ham Fsdeland 
I Spidsen saae for Brsdres Hcer 

At hoste Gother med sit Svcerd, 
Som Mand. 
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Hans Navn jeg knap erindre kan, 
Det glemmes bor; 

Han var in feig og fremmed Mand, 
Der glemte TEren sin Stand, 
Den Kunst at tcrlle F^lk han kan. 

Mod Mcengden tor 
Hin Taeller ikke gaas i Feldt, 
At voere Nordmands Chef, flig Helt 

Ei tor. 

Han spildte da en Hoben Ord, 
Og blandt dem var: 

At Sneen fliulte Vei og Spor, 
Og let man vild om Natten foer. 
D a  flux fremstaaer vor H o v l a n d S  T h o  

Og moeldte Svar: 
Jeg Eder Veien vise tor, 
Jeg kicender hver en Steen og Stor, 

Den har. 

Knud Sehsted prisede vor Thor, 
Og Chefen tvang, 

At lyde Mrens Rost, og stor 
Nar Hcevens Jubel, da man foer 
Til Kamp: tree Gange hoit i Chor 

Et Hurrah klang; 
Dcrpaa man galopperer hen 
Og overrasker sin Uven 

Dengang. 



Allene med sit arvet Svcerd, 
Og arvet Mod, 

Af Gother standser Thor en Har, 
Og den formindsker uforfoerd, 
Ar frelse Brsdre holdt han vcrrd, 

Med eget Blod, 
Men de til Hielp ham ilede 
Med Seier Lykken kronede 

HanS Mod. 

Du Lynildstraalen splitte saae 
Hint Marmorsield, 

Thors tunge Staal saa falder paa 
De Golher, som hans Fart modstaae, 
Skiondt de, som cegte Gother flaae. 

Kun Fiendens Held 
Var, at hans Bryft mod Staalet tog, 
Og Thor mon psise, hver han flog 

Ihiel. 

Thi leve Thor i Nordmands Sang, 
Mens Norge ftaaer; 

Med gamle Kicemper nyde Rang, 
Som Eivind og som Thiodolf sang, 
Paa Helte aldrig Norge Trang 
I Verden faacr. 

Naar Landsmcend skulle blotte Svcerd 
At Skialdeqvad de blive vcerd, 

Zeg spaaer. 
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Med dette Qvad paa ftedsom Dag 
Jeg prist? Thor. 

S?e nu ftaaer opreift Blodets Flag, 
Nu ncerved dundrer Kampens Brag; 
Slaa nu paa Menden Slag i Slag, 

Du Son af Nor! 
For Evighed med fiendtligt Blod 
Skriv: idet gamle Norge Mod 

End boer. 
B. Pr ah s. 

<Y Ole Svendsen Bakke. 

Al Fr-drikSl>>d VI «il oi »u begive, 

Og ved en Klokkers Grav et Notabene skrive, 

I Landet var han fod, i Kirken var han Degn, 

I Marken General for Folket af hanS Egn. 

Det bliver og endeel til Nationens Aire, 

At den, som kun var vant en Psalmebog at boere. 

Han kunde bare Svard mod Fienden, som var stark, 

Og satte m«d Korstand saa hsi en Post i Vark» 

Han sover i sin Grav, hans Navn er os i Minde, 

Saa lange Klokketaarn er i vort Land at sinde, 

Saa lcrnge der er Sang. og Degne i vort 6hor, 

Saa lange synge vi: den Klikker var i Nord. 
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siger tit anfsrke gamle Friis; vg med disse hans 

Ord gaae vi over til Heltens Minde. Ole Svend, 

s-n Bakke var Klokker paa Id vg Eningdalen ved 

Fredrikshald. Da Svensken narme)e sig at beleire 

benne By, og alle vare en!ge t s at standse og 

svakke ham, vilde denne Klokker ei heller rare or-

keslss. Han tog to Bondestil sig, vg lagde sig 

med dem i en Klov ved Sioen af Alfarvejen, for 

at paapasse den daglig omsvarmende Fjende. Neppe 

en Time efter kom et Parti af 24 Mand anfsrte 

af Oberst Balzer. De gave dem Tid at komme 

paa Skud, holdt saa alle tre paa Obersten, og 

lagde ham ned paa Stadet. De svensse, forfar-

dede ved disse uventede Skud, men isar ved Ober, 

stens Fald, toge Flugten; men, da de ei hsrte 

uden disse samme Skud, vovede ve dem dog tilbage 
«t afhente Liget. 

Led dette heldige Udfald opmuntredes Klok« 

keren ar vove noget stsrre. Han gik da til Fre» 

drikshald, at tilkiandegive Peder Colbisrnsen, ar 

endeel Svenffe laae to Mile fra Byen, ar bedakke 

Eningdalens Bro, og tilbad sig at vare Vejviser 

sg Formand til at angribe dem, vg da Colbisrn

sen fsrft onskede nsiere ar underrettes om deret 

Styrke, lod han sig af ham give en Nulle TobaF, 

og gik, under Paaskud at uds-rlge den, forkladt om 

blandt de svenske, udspejdede dem, og brKgde den 

Bcsseed, at de bestod af et Compagnie til Hest, 

under Ritmester Lohmand og to tilfods, og at Gaar

den Kirkebven var deres Hvvedqvarteer. Colbisrn-
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ftn samlede da sit Compagnie frivillige, Klokkeren 

sisdte dertil med nogle Bsnder, og ved en Forstarks 

vinq de fik af FoestningenS Bescttning under Lieu« 

kennnt Even Kraft, blev de 200 Mand, der 

deelte sig i to Hobe, hvoraf den ene skulde angribe 

dem fortil, den anden, under Bonden John Bior-

nestad afskære dem Tilbagevejen til Sverrig. Klok

keren var med den fsrste Hob, han viist^ dem 

Gienveie, og uagtet disse vare vanskelige og fulde 

af Snes, skyndede han dog stedse paa Folkene, 

saa Anfsreren !it mastte raabe ham tilbage og 

foreholde ham, de maatte gaae, saa de ei skulde 

mangle Krsfter, naar^det gialdt; mcn han meente, 

het havde ingen Fare; i et saadant ZLrinde kunde 

han gaae ti Miil, uden enten at blive tr«t eller 

ke?d. 'Mod Morgenen vare de saa ncer, at de 

kunde see Hovedqrarteret. Folket blev ftilt i Orden, 

og gik lige til den forste Forvagt, som bestod af 

24 Mand, og hvoraf de fleste nedlagdes ved den 

ferste Salve. Men een af samme Forvagt sneeg 

sig under Ladebroen, vg stwd lumskelig Klokkere« 

giennem Brystet, saa han segnede samme Lucbl.k-

En af hans Sognefolk lsb til, og vilde lsfte ham 

i Veiret; men Klokkeren vilde ei, at denne eet 

A i e b l i k  s k u l d e  f o r l a d e  s i n  P l a d s .  " L a d  m i g  l » g g e  

i  - > , e s u  N a v n -  s a g d e  h a n ,  h i l s  m i n  K o n e  

o g ^ m i n . B s r n ,  j e g ' e r  v e l  f o r n s i e t Z  g a a e  

I  h e n ,  o g  g i s r  j e r t  B e s t e !  f a l d t  o m ,  o g  

»ode. Det forste da Bsnderne i deres Harme fore. 

toge sig, var: at de samtlig som.een Mand ff,sd 
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paa Klokkerens Banemand, og satte ham over ti 

Kugler i Livet. Derfra gik de los paa de andre, 

og Intet kunde standse dem. Den svenste Ritme

ster overgav baade sig og sine, og bad kun om Li

vet; .nen Bsnderne, der grammede sig sver deres 

Klckker, nedstoge forfode, og dec varede lcenge, fsr 
deres egne Anfsrere kunde overtale dem at Howe 

inde. 

Nogle Dage efter samlede Colbisrnsens Fri

villige sig i Vaaben, og bragde ham med Hsitide-

lighed til Zd Kirke, hvor Prcesten holdt en Lig-

kale til hans ZEre. Midlertid sad de, hver med 

ladt Gevsr i Haanden; thi Fienden var i Ncer-

heden. Efter Talen fyrede de trende Salver over 

hans Lüg, og dette blev denne brave Mands LEre-

minde. 

Foruden den nedensiaaende Sang over denne 

kiakke Nordmand, findes et ffiont Mindedigt til 

hans Hader i hans adle Landsmands Digteren ReinS 

samlede Arbejder i D. 

aar Barn om Ärnestad det giceldte, 
Hver Nordmand stedse viste Mod, 

Blandt hine Fjeldes gieve Helte 
En Klokker og med ZEre stod. 

Det Ole Svendsen Bakke var. 
Der kicrt mod Fienden Vaaben bar. 

G 
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En Sang om ham med festlig Gleede 
Bort Sands Soldater syrige maae, 

Med Iver i hans Fodspor trcede, 
Naar de i Kamp og Feide gaae. 

Han vovede for Landet Alt, 
Med mandigt Sind for det han satdt. 

Ei lod sig Gubben fordum skrskke, 
Da tolvte Carl greb Norrig an, 

Den svenske Hcer at standse, svcrkke, 
Det snstte hver en Odelsmand. 

D a  f a n d t  o g  O l e  B a k k e  L y s t  
At vove for sit Land en Dyst. 

Flur i en Klsst med tvende Andre 
Han stiller sig ved alfar Vei, 

Hvis Fiendtn der forbi vil vandre, 
Han undgaaer deres Rifler ei. 

De stiulte knap en Time laae, 
For Svensken alt de komme saae. 

En Oberst Balzer Troppen fsrer, 
Han rider foran stolt og tryg; 

Nu Skud fra Kloften Svensken horer, 
O g  B a l z e r  f a l d t  a f  H e s t e n s  R y g .  

Tilbage Hoben skynder sig, 
Og drager bort med Balzer5 Liig. 
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Det Held vor B a k k e  m o n  oplivs 
De svenskes Flugt han stuer fro, 

Nu vil han og den Flok fordrive, 
Som dcckker Eningdalens Bro. 

Til Fredrikshald han derfor gaaer, 
Dg ManddomSdaaden foreflaaer. 

Hvad Bakke her om Toget siger, 
C o l b i e r n s e n  h s r e r  p a a  m e d  L y s t ;  

Ei heller han sit Norge sviger, 
Men flaaer for det med mandigt Bryst z 

Thi giver han den Klokker Bud-
At speide Fiendens Tilstand ud« 

Det Arrende han vel udretter, 
Nu samle sig de norfle Mand; 

Sig selv i Spiesen Bakke scetter, 
At fere dem mod Fienden hen» 

Som kyndig Mand han leder dem 
Ad giennest Bei om Natten frem» 

De Nordmand glade med ham ilte, 
Selv var den Klokker qvik og blid, 

Hans hele Aasyn freidigt snnlte, 
Naar Talen faldt paa Kamp og Strids 

Da vil han foegte som en Mand, 
Ret dioeroelig for elffte Land. 

G s 
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Da Solen gryer Ssterlide, 
Den ssrste svenske Vagt de naae; 

Her alle norske modig ftrede, 
Foran de stedse Bakke saae. 

Men nu han segner i sit Blod, 
Skiult i en Krog hans Bane stod. 

En Sognemand vor Bakke hoever 
Med Jil af Faldet op igien; 

Men han for Landet ene boever, 
Og raaber: lad mig ligge, Ven! 

Gaa, kicemp for gamle Norrigs Gavn! 
Her dser jeg fro i Jesu Navn! 

Da Bonderne see Bakke falde, 
De rase frem med hamfuldt Sind, 

Ti Rifler mod hans Bane knalde, 
Med Vredens Ild de hugge ind. 

Saa mange Svenskes Liv det gialdt, 
At her den gieve Klokker faldt. 

De Fiender snart sig overgave, 
Bel udfsrt blev vor Bakkes Plan, 

Med Sorg de Norske nu begrave 
Paa Zd den Kirkens tappre Mand; 

Oa AEresalver ved hanS Grav, 
^ibis:ns?ks hele Mandskab gav. 
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O Brsdre! Hoeder med hanS Minde.. 
Og om hans Gravhsi Fred og Ro; 

Men os, som ham, vort Danmark sinde 
I Kampen sig og Wren tro! 

J a  K i s r l i g h e d  t i l  d i g ,  v o r t L ^ n d !  
Skal lue hoit hos hver en Mand. 

V .  K «  H i o r t .  

e )  F r e d r i k s h a l d .  

or Friis vedbliver nu saaledes : 

En anden Klokkesang mig syne«? nu at hcre, 

Hvad er saa tidligdags i Fredrikshald at Zisre? 

Det dundrer, som det var vel tilsend Tordenslag, 

Der maa vi fare hen, saasnart det bliver Dag. 

Nep havde Msrk og Mulm sor Morgenroden veget, 

Og Solens Aie op til Dovresieldet keget, 

Fer !.'er var alt giort lyst hos hver en Borgermand, 

Og hele Byen var i en forvirret Stand. 

Nu var den bedste Mand af Rigdom ikke stsrre, 

End den, som betlede i Aftes for hans Dsrre, 

Nu raadte Fiendehaand for hver en Krog og Braa, 

Laavel hver Sslvet ftkd, som hvor et üeerkar laae. 
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D^t bslgesanket Gsds, de mange Tiders Moie, 

Vax alt nu underkast en fremmed Herres Kie. 

Dog sandtes aldrig een, som vilde psnse xaa> 

Og ssge ved Accord til Huus og Hiem at gaae. 

Den Troflabs kierlig Ild, som hver i HierteL orcendte, 

Den var det-, som lob hen, og Ild i Byen tcendte, 

Det «rlig Vorgerstab saae heller Alting br-xndiv 

End deres Eed og Pligt i mindste Maade sticendt^ 

Der saar ieg ccn i Hast ti! Commandanten rende, 

En anden lede op, hvad Ilden bedst kan tande,. 

Een fik en Lunte ned i Tisretsnden sat, 

Saa vifted han Karvel til Byen med sin Hat« 

Det var ^t ynksomt Syn, den rsde Hanes Vinger» 

Paa hvert et Huus og Tag i Hele Byen svinger, 

At det bebyltet Folk sit Bytte efterlod. 

Og holdte for Prosit at redde Liv og Blod. 

Dog var det meget tungt den Vei at giennemtrange/ 

Modte udenfor de brave norske Drenge, 

Bed Broen stod en Steen, og giorde Beten trang, 

Saa Morgenlatter blev til Jammers Aftensang» 

Dette e r  den af T h a a r u p  i hans herlige F«. 

drelandssang omtalte udsdelige Fredrikshaldffe Bor-

gerdaad; da nemlig Carl den tolvte efter en haard. 

nakket Modstand endelig havde bemestret sig denne 

By, fordeelte Borgerne sig, nogle paa F»stmngtn, 



nogle paa en Stykpram, de selv havde bekostet og 

bemandet, og hvorfra de giorde Fienden megen Af« 

brak, andre omkring i Fieldene, vg bleve ved alle» 

vegne fra at fyre ind i Gaderne i det Haab at 

drive Fienberne ud af Byen igien. Carl den tolvte 

sendte da en Trompeter til Fsstningen om kort 

Stilstand: men den kiakke Colbisrnsen, der var her 

s o m  s i n e  M e d b o r g e r e s  S i a l ,  g a v  h a m  t i l  S v a r :  h a n  

v a r  k o m m e n  s e l v b u d e t  i n d ,  o g  m a n  m a a t t e  

see at faae ham ud igien, opmuntrede til 

den Ende sine Medborgere at stikke Byen i Brand, 

og giorde selv Begyndelsen med sit egetHuuS, som 

han i Aorveien havde j»rsynet med saadanne Tmg, 

som kunde fatte Zld. Her blev da — siger Mal

ling — een af de ualmindeligste Scener, Historien 

maler. Borgerne lebe om og tandre Ild i deres 

egen By: Fienden lsb om for at slukke; men for 

at disse ei stulde faae Magt med Ilden, spillede 

Kugler fra Fastningen og Prammen meest der, 

hvor Ilden stammede bedst efter Anffe. Carl den 

tolvte, i hvor modig han end var af Naturen, og 

i hvormeget han end paa sine idelige Krigstog havde 

hardet sig mod Farer, maatte dog her tabe Modet, 

og endnu samme Dag inden Aften rykke ud af 

af Byen igien. Medens han fsrte Kslket ud, blev 

man endnu ved at fvrfolge ham og dem med hurtige 

Skud. Her faidt mange; man regnede d? ^ . nskes 

Tab i  Alt til 1500 Mand, foruden adstiiuge He e 

Officers. 



ong Carl laae med en moeglig Hcer 
For Fredrikssteen; 

Men kicrkke Fredriksyald ham er 
Til megen Meen. 

Hver Borger lagde Vcerktoi hen 
Og greeb til Gvoerd, 

Og kicekke Peder Cokbior-nsen 
I Spidsen er. 

Saa stride de Nordmoend for Norge. 

Thi vendte Carl sin Magt saa gram 
Mod Fredrikshald; 

De Borgere da msdte ham 
I ringe Tal; 

Men disse slog som norske Mand 
For elskte Hiem, 

Og det var Pedev Colbisrnsen 
Der forte dem. 

Saa stride de Nordmoend for Norge. 

Da hug de Nordmoend tunge Hug 
Blandt Fienderne, 

Og Svensken sank som moden Rug 
For Hostmands Lee; 

Men stcerkest Hostmand traettes dog, 
Saa Hik det her; 

Saa mange end de Svenske slog 
Der alt kom fleer. 

Saa stride de Nordmand for Norge. 



Thi veeg de for hans Overmagt, 
Som Nordmcrnd flye, 

De drog kun bort, for uforsagt 
At slaae paa nye. 

Kong Carl da over sines Liig 
Sig baned Vei; 

Og Byens He.rre troede sig, 
Men var det ei. 

Saa stride de Nordmand for Norge. 

Hans Folk fandt Dsden i hver Vraa, 
Hvor de drog frem; 

Thi allevegne Nordmaend laae, 
Og hilste dem. 

Da fendte Carl til Fredrikssteen, 
Saa lidet fro; 

Om Lov at jorde sines Been 
I Fred og Ro. 

De Nordmoend de stride for Norge. 

Men Norske Helte ingen Tid 
At spilde har, 

"Selvbuden er han kommen hid" 
Fik han til Svar: 

"Nu maa vi see, at vi iglen 
Ham ud kan, faae." 

Og del var Peder Colbisrnsen 
Der fvarte saa. 

De Nördmcend de strede for Norge. 



Nu saaeS et Syn, fom den kun troer, 
Der fole kan, 

Hvad Ild i Nordmands Hierte boer 
For Fodeland. 

Hver Borger ftak sit Huus i Brand, 
Og Colbiornsen 

Bar atter her den forste Mand 
Ved Toendingen. ' 

Saa stride de Nordmoend for Norge. 

At slukke J?den Fienderne 
Nu stimle hen, 

Men Ku^/er fog blandt d?m som Snee 
ffra Fæstningen. 

De Svens? 'a!v blandt Zld o^) Svoerd 
norske Moend; 

De N^j?.? siog, som om enhver 
Lotbiornsen. 

De Nordmand de streoe for Norge» 

Hoit blujstd da mod Skyerne 
Den Lue rod, 

At svenske Kongen ret kan see 
Hans Heltes Dod; 

Da sanded Carl Hr. Peders Ord, 
Hans Folk vil hiem; 

Men Helten Steen stod udenfor, 
Og hilste dem.. 

De Nordmcend de strede for Norge. 
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Og syvfold blufsed Fredrikshald 
Blandt Lug og Blod, 

Oplyste stolt de Svenskes Fald, 
Og sines Mod. 

Og aldrig blufsed nogen Baun 
Saa flion som den, 

Og aldrig uddee stal dit Navn, 
O Colbisrnsen. 

Saa stride de Norvmcend for Norge. 

R a h b e k .  

k )  T o r d e n  s s i o l d .  

9vu stod det bele Vsrk og Haab i Dyneklldei 

Der fandtes Al og Brsd, og hvad de s-nfle vilde, 

Hs for den flunkne Hest, og det som var berecd 

Til Vold og ranken Muur i Hast at kaste ned. 

Den froekke Tordenskjold, just en af Landets Ssnner, 

Paa hvis Aarvaagenhed vort Tvillingrige stisnne?. 

Han kom som Lynildsblus med den ffarpsigtig 

Som var geleidet af oe tvende Tordenborn, 

Det blev ei Bsrneleeg, Steendukken maatte blive 

Og anden Gang et Buk og ydmygt Kncrfald give, 

Hans hsie hornet Pragt sank ned for Arnens Klo, 

Og Fienden takked Gud, han havde giort en Bro. 
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Ligesom dm kioekke Kruses Helteangreb var de 

Svenskes Velkomst, saaledes var Tordenskjolds Seier 

i Dynekilen deres Afskedshilsen. Z nysna?vnte 

Havn havde Carl ben tolvte en betydelig Trans-

portflaade med Kanoner., Krud, Kugler, Fsdevare, 

vg hvad han videre til Krigen i Norge behsvede, 

og hvis Ankomst han blot ventede, for blodigen at 

betale Fredrikshaids Borgere deres Heltedaad. Kabel 

kunde med sine dybtstikkende Orlogsskibe intet udrette 

mod den sve..ske Skiargaardsflaade, og skrev derfor 

ti! Kisbenhavn, hvorfra Tordenskjold strax blev op

sendt med to Fregatter, to Skistpramme, og nogle 

Galeier at l<rgge sig uden for Dynekilen, mceldte 

Oabel sin Ankomst, og efterkomme hans Befalinger. 

Men paa Veieii erfoer denne Sshelt af nogle Fi

skere, han opsnapplde, at den svenffe Flaade 5V 

Seilere st^erk alt laae i Dynekilen; han befluttede 

da at angribe d^n strax, styrede lige ind i Dyne

kilen, kom der i Dagbrakningen, og giorde Alting 

fcerdigt til Slag. Mundingen af Havnen forsva

redes af et Batteri opkastet paa en S, hvor de 

Svenske havde plantet Kanoner; begge Sider af 

Zndlsbet vare dcrkkede med svenske Soldater, hvis 

Ild ligeledes kunde naae Skibene; den svenske 

Skicrrflaade <aae vel udrustet inde i Hgvnen. Men 

giennem al denne Ild fra alle Sider slog Torden« 

sstolb sig uforfcerdet. Selv gik han i Spidsen. 

Klokken 8 om Morgenen begyndte Slaget, det ved

varede til tre om Eftermiddagen; men da havde 

han erobret Batteriet, og var Herre af Hannen. 
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De svenske Skihe vare enten opbrandte, sunkne, 

ellcr satte paa Grund. Mandskabet var stygtet paa 

Land, og ssgte kun at forsvare de sidste; men Tor-

denssiold feer om i Havnen fra Skib til Skib 

lod siukke de brandende, og de landsatte 

trakke af Grund; Hans Officerer og Cadetter viisie 

sig ham vårdige. Saaledes saae den kiakke Car-

tainlieutnant Tsnder en svenff Huggert ligge under 

Land og ryge. Han markede, den var forladt, og 

stukket i Brand, ilede did med nogle faa Folk i en 

Zolle, fandt strax en antandt Ticeredalle, der var 

sat i Skibslugen, og havde alt tcendt Lugerammen, 

lod den opvalte paa Dcekket, og kaste overbord; da 

i det samme hans Qvarteermester, der havde varet 

med at valte den op, raabte: Hukkerten var fyldt 

med Krud, og vilde i Sieblikket springe. Han vilde 

redde sig i Jollen, men Tsnder tvang ham at blive, 

rev Klcederne af to Matroser der stod hos, blsdte 

dem, og lod dermed Ilden i Lugekarmen dampe, 

gik nu ned i Rummet, at ssge, om mere Ild var 

ffiult, og fandt snart en brandende Lunte haftet 

ved en Krudtsnde, og udbraudt paa to Tommer 

nar; han lob til, rykkede den ud, gav den til en 

anden, og vedblev at s-ge, men nu var der ei mere 

^ld, og han kunde uden videre ffare kortbringe 
Hukkerten, der var labet med 260 Tsnder Krud. 

Lize Kiakhed viiste den diarve Kaptain Grip. 

Ikte blot bjergede han ligeledes et svenff Krudssib^ 

hvor en opflaget Krudtsnde var sat i Lugen, og 

»ed Tsnden haftet en brandende Lunte, som han 
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Hik ene op paü Skibet, og borttog; mkn da 

kom derfra, fandt han Tordenssio!5 i Beraad hvor

ledes han stuide blive Mester af det storste blandt 

d e  s v e u s s e  S k i b e ,  C k y t p r a m m e n  S t e e n b u k k e n ,  

der tned andre a? de bedst ladede var halet ind un» 

der et Skisr, hvor de dcekkedes ved en uopbsrlig 

Zld fr^ Landsiden. Han tilbsd sig at borttage den, 

naar Tordenssiold vilde ssaffe ham to Chalupper 

med starke Kabbeltoug; han hastede den ene Ende 

af Touget fast paa en dans? Fregat, hvormed han 

var styret saalanqt ind under Skicrret, lom han 

kunde, roede saa i. Chaluppen vp mod de svenske 

Skibe, og bragde, trods hele den ftendtlige Ild, 

der fseldede nogle ved hanS Side, og riflede hanL 

egne Klader, Varpet lige tu Steenbnkken. I det 

han besteeg dette Fartsi, kom en svensk Oss'cer, og 

bad om Tilladelse at gaae ned i hans Chaluppe. 

Grip mistcenkte ham for at have lagt Lunrer i 

Skibet, og truede ham ei blot til at beklande, men 

og til selv ar gaae omkring, og vise, hvor de laae. 

Nu giorde Grip Touget fast paa Steenbukken, og 

derfra igien paa en bag ved liggende Galler og Pram. 

Tordenssiold halede nu til sig til Fregatten, og alle 

tre Skibe fulgte, de Svenskes Bestrsebelser at hin

dre det uaglet. 

Saaledet strabte alle, saa at Torderssiold ud 

ad Natten med zo erobrede Skibe, alle niladede, 

gik nd af Dynekilen, og n«ste Dag ankrede under 

Magse. De svrige Skibe af Transportskaden vare 

enten br«»dte eller skudte i S«nk, og benne Se.r 



saa asqisrenbe, ak Carl den tolvte, saasnart han 

erfoer ben, ophseoede Belejringen for Frebrikssteen, 

og jsynbte sig ud af Ä!vrge. 

For Fredrikshald; 
Det vundet, Norge for hans Fod 

Nedfalde ftal. 
Det vundet gaaer han seierrig 

Om Norges Land, 
Og helt det underkaster sig; 

Saa mener han. 
Men Tordenfliold redder sit Norge. 

Til Dannerkongen Gabets Bud 
Var flige Ord: 

Forgioeves Mcend og Mod og Krud 
Jeg har ombord. 

De svenske Pramme stile kan 
Saa tryggelig 

Langs hvasse Skioer i lave Vand, 
De haane mig. 

Men Tordenfliold redder sit Norge. 

Til Dynekilen bringe de 
(Kong Carl saa bed) 

Dit Norges Undertvingelse, 
Og Nordmcends Dod. 

Carl den tolvte stod 



Og arme Jeg maa see derpaa, 
Ei knuse kan 

De svage Fiender, som gaae 
Saa ncer ved Land. 

Men Tordenfliold redder sit Norge. 

Da laae paa Kongestadens Rhed 
Det Skierm mod Vold, 

Som fordum Peder Vessel hed, 
D a  T o r d e n f l i o l d ; ^ )  

Til ham lsd Kongens Bud: du gaa 
Og seierrig 

Vor Fiendes Overmod nedflaa! 
Gud folge dig. 

G a k !  r e d  v o r t  b e o e n g s t e d e  N o r g e .  

Med Flaade bygt for lave Vand, 
Mand- tro, fliondt faa, 

Og Mod, som ei betvinges kan, 
Vor Skytsgud faae, 

Sin kicekke Son, Peer T o r d e n f l i o l d  

At flyve frem, 
Da seiled den til Fiendens Vold, 

Og spotted dem. 
H a n  s a g d e :  n u  r e d d e s  m i t  N o r g e »  

*) «amme Aar adlet under dette sidste Navn, fsr 

mang« og dristig« Soheltebedrifter. 



Z Vesten tsver Natten end 
I S sten gryer 

Den Frelses Dag, naar Ziende» 
Betvunget flyer. 

Da Tordenskjold med ringe Magt 
Ind Kilen gled, 

Til Kamp er Alt i Orden bragt, 
Hans Arm bered. 

Nu redder snart Tordenskjold Norge». 

Kanonerne fra Kilens Mund 
Ham dundred mod, 

Langs Strandene af smalle Sund 
De Krigsmoend ftod. 

I Havnen Flaaden ordnet laae, 
Til Kamp bered — 

O dyre Seiren kisbes maae; 
Den Dag var Heed 

Da Tordenskjold redded sit Norge. 

Han Faren seer, men trodser den; 
Det Skib, ham boer, 

Som stedse vis paa Seieren, 
I Spidsen er. 

Du kunde see, det i fit Skisd 
Krigsguden bar, 

Fra alle Porte iled Dsd 
Saa vis som snar. 

Snart redder nu Tordenskjold Nsrge. 

H 



Fra Otten og til over Nun 
Bar Kampen Heed, 

Men da saae Norge Frelsens Stund 
* Og Landets Fred» 

Deels Luens Rov, deels sunket ned, 
Deels sat paa Grund, 

Bar Svenskens Flaade; Norges Fred 
Blev fod den Stund, 

Da Tordenskjold redded' sit Norge. 

Seir er ei nok, er evigt Navn 
For Tordenfliold; 

Nei ganske han til Norges Gavn 
Vil knuse Vold; 

En Kagge Krud, et enkelt Brod 
Maa ikke naae 

De Hcere, som til Norges Nsd 
For Hallen staae. 

Saa Tordenfliold redder sit Norge. 

Som hans er alles Mod, hver Barm 
Som hans er hed; 

Utroettet stcerk, som haus, hver Arm 
Til Alt bered. 

Imellem Fiendens rappe Skud, 
De slukke Brand, 

Grundsatte Skibe varpe ud 
Fra sandig Strand. 

Saa reddede Tordenfliold Norge. 



I mandig Strid er svunden hm 
Den lange Dag, 

Nu stiuler Natten Himmelev 
Og Danmarks Flag 5 

Nu bytterig og Kilen ud 
Gaaer Tordenfliold, 

Har fyldestgjort sin Konges Bud 
Og knuset Vold, 

Og reddet sit elskede Norge. 

Hvor tom er Dynekilens Havn! 
Knap Baad igien; 

Saa sde den, saa stort hans Navn, 
Som tensed den. 

Wee den, som fod i Norge er, 
Og Stctdet seer, 

Og ikke takker Himlen der, 
A t  n o r s k  h a n  e r ;  

Thi var ikke Tordenfliold Nordmand V 

H » 
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s) A l m e e n a a n d. 

terat have meddeelt disse Mindesange for enkelte 

udodelige Helte» og Borger »Daad, der udmaerked« 

dette for Norge saa cerefulde Aar, vare det Sam

leren tilladt, af den tit anfsrte Friis, at anfsre 

hans flisnne Skildring af den Almeenaand, som 

ved dette Indbrud var over den norske Bonde, og 

som vore Dage ved en lignende Leilighed saa ufor

andret har gienfundet hos ham. 

Äen nvrfle Bonde seer ud af sin ringe Hytte, 

Og haaber, at han faaer i denne ^Trd et Bytte. 

Paa Lceggen snapper han sin gamle Tidsfordriv, 

Det lange riflet Jern, sin Ore og sin Kniv, 

Gaa trasker han til Skovs, i sine stive Bratter, 

Og underveis med Son og Grande ivrig snakker 

Om gamle Gyldenlow, om Hannibal, og Alt, 

Hvad dem i fordum Tid mod Sverrig forefaldt. 

Han viser Panden frem, med gammel Ar og Skramme, 

Og Ären, som han bcer, er virkelig den samme. 

Som Oldefader har i Krabbefreden brugt. 

Han kan og regne op, hvis Vine den har lukt. 
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Imidlertid gik de med andre fig at samle, 

Alt sankes flere til, som tale om det gamle; 

Een kom der og iblandt, som fardig var i Prent, 

Han bringer frem det-Nyt, som var fra Sverrig sendt. 

Han locscr lydelig: I Nabofolk og Lroender! 

I, som Naturen selv for vore VrSdre kiaender, 

I storke RlivyebsrN/ I undres ikke paa, 

Ac vi med Sverrigs Magt vil ind ril Eder gaae. 

Vi vide, Eders Hselp fra Lander vidt er borre. 

Og uaar I rrcenge mecft, maa eet og ander skorte, 

Derccnker Eder nn, og har I sund Lorstand, 

Da lsder ftore Carl bc:herffe Norges Land. 

Der blev ei mere Hort, for den graahcerdet Gubbe, 

Udraaber disse Ord af rynket HalS og Strube: 

Langt fra v: fficemme ud vor Fcedre» gode Navn, 

Gg glemmeLandersTarv og DannerkongensGavn! 

Saalcrnge der er Bark i Skoven ril en Dage, 

Saalaenge der er Vand i Elv og Aa ar tage, 

Saalcrnge der er Liv og Varme i vort Blod, 

Forkæles ei vor pligt vor Rierlighed og Mod; 

De Sukkerblander Grd, de Lester som vi höre, 

Skal ingen af vor Sloegr fra Esd og Troskab före, 

Vi kicrnde n^»k den Rrog, vi bide ei derpå«. 

Og de, som vare hos, de sagde ligesaa. 

Ustridig vil enhver her, gienkicende samme 

Aand, som ved en lige Anledning nylige»! saa h«» 

berligen har udmcerket dens Efterkommere, og som 

har givet Anledning ogsaa paa disse at anvende fsl» 

gende Vises Ord: 
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I Nkcend, som kom derfra) I broget tzel tik Minde» 

Ut yar der Guld i Nord. der var og Folk at finde, 

Er Gyldenlsve end med fiere sovet hen, 

Z fandt alligevel en tzsveart igien. 

Oq det da Samleren tilladt at siutts 

folgende Nordmandssang; 

^orge, vor Moder, yrvardig afMde! 

Hcedret i Fred, som blandt Vaabnene? Brag» 
Skuer herned fra de evige Fielde, 

Seer sine Ssnner med Moderbehag: 
"Stedse mm Afkom kunvoere mig vardig! 

Bare kun, hvad den fra Arildstid var! 
Bg da al Jorden skal sige retfoerdig: 

S o m  m i n e  F i e l d e  m i n  H e e d e r  s t a a e r  
q v a r !  

Tapperhed» Troflab, vor celdgamle ^Ere^ 
Vcere til seneste Slagter vor Priis! 

Norge vor Moder vk vårdige v«re! 
Keve og dse efter FadreneS Viis! 

Norge vorModer! staae herlig blandt Lande! 
Ddelen staae sine Fiender til Trods! 

Stshet lad ile fra Grande til Grande, 
Gud signe Kongen^ og Landet, og oe! 

A. L. Rahbek. 
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H u l d  f l a b  

m o d  K o n g e n ,  

E r i k  T  o  r  m .  

^en »ble Erik To m, der blandt d« flere Exempler 

paa denne Dyd, nedenstaaende Sang navner, og 

hvoraf de forste i foregaaende Sange ult cre erin

drede, omtales, var Livtiener Ho6 Fredrik den ficrde, 

og med Kongen i Giethuset, hvor en Srsbemester 

ftulde vise Prsve paa sin Konst, ved at stöbe en 

Kanon i Kongens N«rv«relse. Der var, for at 

Kongen desbedre kunde see det, opfort en Forhsi-

ning, hvortil paa den ene Side Opgangen var af 

en bred Trappe, paa den anden en smal Stige. 

Da Kongen var kommet op paa Forhsiningen, 

stimlede den tilstoedevcrrende Mangde, veels op paa 

Trappen, deelS til den, og bespandte den ganffe. 

Under Stsbningm indtraf det Vanheld, at det 

gloende Metal tog for sig selv, fi»d ind under For

hsiningen, og antandte en af de P«le, hvorpaa 

den hvilede. Der blev da et stort Anskrig, og en 

almindelig Forvirring. Kongen ssgte fsrst til den 

brede Trappe, men da han saae den besat og be-
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spnudt, lsb han til Stigen paa den anden Gide, 

for at redde sig ned af den; mengiordeet Heilerin, 

sg faldt ned fra det overste af Forhsiningen. Erik 

Torm, der fra Begyndelsen af Faren stadig havde 

holdt Hie med Kongen, var til Lykke, da han saae, 

hvad Side han vilde ned af, lsbet til, udstrakte 

sine Arme imod ham, favnede ham i Falder, og 

reddede Kongen derved fra den siensynligste Fare. 

Z en signende Fare var hans Ssnnessn Fre

drik den femte, da han i Aaret 1750 paa Amager 

skulde see Prsver af hurtige Skud, med en dertil 

«pfundet Kanon. Den forste Preve lykkedes, men 

da man skulde til den anden, kom v-d Uforsigtig

hed eller Vanheld Ild i den tillavede Ladnina, greb 

vm sig, og tsndte to Fade Krud, der tilligemed 62 

Bomber sprang i Luften; adskillige bteve ved denne 

Leillgh->d qvcestede; men Alles Angst, Alles Bekym

r i n g  v a r  e n e  f o r  F r e d e r i k  d e n  e j e g o d e !  O  K o n 

gen! Kongen? mon han lever? vare de 

Ord, man eenstemmig hsrte fra alle Sider; og et 

almindeligt Jubelskrig udbrsd, da man hsrte, han 

var lykkelig undgaaet Faren, og havde blot faaet 

nogle Krudpletter i Ansigtet og paa Homderne. 

Det bZr ved denne Leilighed, ffis-ndt i Visen 

nbersrt, ikke forties, at den ejegode Konge i samme 

Aieblik, som han var undgaaet en saa siensynlig 

Hare, havde den Hsimodighed, at gaae hen til Op

finderen, der havde indbudet ham did, og der stod 

aldeles bedsvet af Skrak og Forvirring, for at 

tiltale ham med sin sædvanlige Mildhed, opmuntr« 
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ham til at fatte Mod, ja endog love anden Gang 

ar vilde tage disse tunstige Sveller i Aiesyn. 

en Mand, der talte mig blandt Sine 
Og gav mig Love, Naring, Ro; 

Den Mand, hvis Foedre elffte mine, 
Og disse tiente kicrk og tro, 

Den Mano, som skabtes til at vcere^ 
N'alres Herre — Fader — Gud; 

At elfte ham er Pligt og Mre, 
Er Hieuets, er Fornuftens Bud. 

Gaa tcenker hver, som ssnlig ffienner, , 
Landsfadrens sande Boerdighed; 

Saa tcenkte Nordens sedle Ssnner, 
Og fslte Kongckicerlighed; 

Den Viggo bod sit Svcerd at ftsde, 
I feige, lumske Hiartvars Bryft, 

Sin Dod han ilte glad imode: 
Jeg Rolf har hcevnet; var hans Trsff. 

Snart Magnus vorder Fiendens Bytte, 
For Svcerdet faldt hans kicekke Moend, 

Kun du ham, R-idar, kan beflytte, 
Og du var Nordmand, Kriger, Wen. 

Du ilte — greb ham — Pile regnte, 
Dog glad du fulgte Troskabs Kald, 

Med Bryft mod Bryst du dsd hensegnte, 
Og Fiender selv begrced dit Kald. 
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Dit Navn, o Torm! vi bor deromme, 
Thi Landets Fader frelste du; 

Da Malmen flod i hede Stromme, 
Da ham, kun ham du kom ihu. 

For ham af Ildens Vold at redde, 
Du glemte Fare, Liv, og Alt, 

Hoit slog din Barm af fonlig Gloede, 
Da i din Arm Monarken faldt. 

End Folkets Stemme til os lyder, 
Da femte Fredrik var i Nod. 

Sit Fcengsel kunstig Torden bryder, 
Og rundt om raser Skroek og Dod; 

"O Kongen, Kongen, mon han lever?" 
Saa flreeg den angstbespcendte Hob; 

Den seer ham frelst, og Lusten boever 
Af tusindfllmmigt Fryderaab. 

Saa elfltes Dannerrigets Fader, 
Og elskes evig i sit Land; 

Hvo ham i Kamp'ns Tid forlader, 
Som Nidding haanet vorde han, 

Saa og i Fred vi hans skal voere, 
Hans R'ges Flor vort Oicmeed; 

Og sidste Slaeqt af os flal lccre 
En dannis Kongekioerlighe^. 

H. W. Riber. 
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N s ? g e r f o r ? i < S U e s t e ,  

N i e l s  L e m b a k .  

de M»nd, der i d«>> sredkgs»« f«mte 

Fr-drikS Dage kräftigen understøttede Regieringens 

landsfaderlige Bestrabelser til at fremme Vindski

belighed og men«ge Mands Velstand, var Niels 

Lembak, forst Sognepræst i Vråler, men siden, 

efter at hav» frasagt sig dette Embede, hvorril han 

ei fandt Lyst, Sorenskriver for Rsmerige i tyve 

Aar. Her blev han en ivrig og duelig Landbru

ger, og ikke noiet med at lyse i sin Egn ved dette 

sit Erempel, satte han sin ZEre og Glsde at udbrede 

Dristighed, Vindskibelighed og Velstand om sig 

ved alle mulige Opmuntringer. Saaledes kiobte 

han forssmre og siet dyrkede Vsndergaatde, opdrev 

og forbedrede dem, hvorved han ffaffede ei faa af 

de faktigste men arbejdsomme Familier Underhold

ning; og naar Gaardens vare krmne i Stand og 

Drift, for«rede han dem til een eller anden af -

sine Folk, som han havde lcert Agerdyrkningen, oz 

gav dem Penge til at satte sig istand med; og kun 

hans Dsd forekom ham i at gisre det ved flere» 

Saaledes lsd han forfoerdige en Deel ftirkantede 
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Sslvstykter, paa hvis «ne Side var udgravet en 

Plov opreist i Jorden, vaa den anden den Paa-

ffc-ft: til den flittige Bonde; nog?e af disse ud-

deelte han selv, deels til rige Bsnder, deelS til 

fattige Huusmcend, nogle Kleve i Fslge hans Villie 

uddeelte efter hans Dod; med disse Sslvstykker 

fulgte tvende simple og fattelige Gange ril Bon

destandens Bersmmelse, og Vindskibeligheds An» 

p r i s n i n g ,  o g  g e m  e e n  l i g  e t  h æ d e r l i g t  B r e v  

f r a  h a m  s e l v .  

Mindre Proemier udsatte han for at sdelagge 

suiaa Skadedyr, som Muus og Spurve; vg skal 

den Egn han beboede, efter hans Ded have viist 

kiandelige Frugter af hans Bestrabelser for at 

fremelske Agerdyrkningen. 

Midlertid — ffisndt han, som han i een af 

sine Sange selv siger — ansaae den som 

Landets Styrke, 
Hvoraf Velstand vil beroe 

indskrankede han sig ikke ene til at agte og ope 

muntre den, men opssgte og belsnnede ogsaa ethvert 

anlet Slags Vindskibelighed. Naar f. Ex. Egnens 

Z^snderkoner eller Piger fremviste ham selvforar» 

beidede Toicr af Uldent eller Linned, hvad Slags 

det s«ia var, betalte han dem det, over hvad de 

begf«ree, roste deres Flid, og brugte saadant Tsi , 

f emfor alt andet, om det end ikke var saa godt, 

som det han kunde faae andensteds fra. Fattige 

Huuömamd, der kunde forfoerdige Trcevare, soM 

Plove, Harver, og andet Gaardsredffab, afkiobte 
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han saadant deres Arbeide, om han end ikke trcengte 

dertil, biot for at skaffe dein Afsatning vg Naring. 

Men saa godgisren?>e, som han var imod Arbej

deren, saa ubevceqelig var han til at ? nderststte 

Lssgioengere, hvem han ei allene nagtede Hielp, 

men endog gierne befordrede til Stader, hvsr de 

kunde bliv: tvungne til at arbeide. 

I sit Testamente havde han begiart, at bares 

til Graven af tolv c,f de flittigste jordbrugende 

Bsnder, som han tillagde noget vist for denne deres 

Umage. Dette jkedte, og for det, der saaledes var 

tillagt disse sonder, lode de hver for sig forfsrdige 

et Stykke Sslvarbeide, som de giemte til en Erms 

dring om saa velgisrende og retskaffen en Mand 

»- siger 0. Malling — af hvis udfsrligere For

talling om ham ovenstaaende er uddraget. 

Almeenbekiandt er vor Storms jkisnne Ha-

derssang til hans Minde; nedenstaaende, taget af 

A. Zetlitzes Sange for den norffe Bondestand, bli

ver, som mindre bekiandt, vg mere historisk med-
deelt her. 

^5eg om Niels Lembak den elskede Skriver, 
Digter, Jordbruger, goddcedige Mand, 

Kort og enfoldig en Vise dig giver, 
Bonde! som elfter og agter din Stand, 

Du signe hans Stov, og ophoie hans Navn, 
Og söge som han dine Medbxsdres Gavn. 
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Krsnnlktn tier om Sembak, som Skriver, 
MenomhansHierte, hansDaad, oghansAand, 
Taler den storligerl; Slutningen bliver: 
Mildt var hans Hierte, og retviis hans Haand, 
Og oplyst hans Siel — men hvo tvivler da paa 
At hsit mellem Borgere Lembak mon staae. 

Lembak var skiensom; den gavnligste M»ie 
Tidlig tildrog sig hans Agt og hans Lyst; 
Bonden var stor i hans stionsomme Die, 
Jordbruget skient for HanS fordomfri Bryst. 
For Bonden Welgiorer, Exempel han var, 
Og Digter — tolv Bonder til Graven ham bar. 

S<eden flog feil i HanS Egn Romerige,*) 
Mangel kom did; men den naaede ei ham, 
Fuld er hans Lade, han sig kan berig?, 
Men saadan binding han öommer en Skam» 
Til Armod han laaner sin Sad med de Ord: 
Betal, naar du Overskud faner af din Jord. 

Gaard han sig kiober, hvor Flid for ei boede, 
Stor var dens Skyld, men udarmet den var; 

"i7^8, da der blandt Almuen i Nedrer-merige var 
Mannet paa Soedekorn, udlaante han, fornemmeltg 

Havre af sin eqen Avling, paa det Vllkaar, at de 

«-ta»n«>-n, m-d-n« h-n.ndnu 
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Der lod han fattige Bonder, som troede: 
S e n n e n e i a v l e k a n m e e  r e n d h a n s  F a r !  
Hans Planer udfore; forbauset de see 
Den dobbelte Grode fra Ageren lee. 

Selv gik de hiem, og forsogte sin Styrke, 
Nytted den Vinding, af Lembak de vandt, 
Oplsrt ufrugtbare Jorder at dyrke, 

Snart de sin Regning ved Tcenksomhed fandt. 
Det fremmede Arbejd til eget dem drev, 
Og Gaarde og Pladse opdyrkede blev. 

"Du saa Niels Lembakgsddcedigen taler, 
Til Bondessn, som han opdrog for sig 
"Der er min Gaard og to tusende Daler; 
Ei dem, kun dette jeg kraver af dig: 
Var tanksom, og drivtig, det saae du hos mig, 

"Og det dine Grander lad lcere af dig." 

End en tro Tiener med Gaard han beflicrnker, 

W«rdig, som han, dobbelt voerd ved hans Flid. 

Flere saa godt som at flicrnke han t«nker; 

Men den miSundsomme toerende Tid 

Undviger den ZEdle; han doer; og hanS Dsb 

Berever den fattige Yngling hans Brod. 
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Kiatt var det Lembak, hanSSial var detGlade 

Naar han saae Bsnder, som frie i Aand, 

Milde den Vei, han anvise, betrade, 

Og med hans Bioflab b-vcrbne sin Haand, 

Og kicrmpe, og vinde, og blive til Mcend, 

Da gav han med Olade sin Overflod hen. 

Nordmand han kiandte, og tankte: "ja AZre 

"Nordmandens Vndling fra Arildstid var, 

"Mren den tankende Bonde flal lcere, 

"Bedre at nytte sin Gaard, end hans Fa r, 

"Og kort sagt, saavidt dem Opmuntring kan naae, 

"Mit Norrige tankende Bender skal faae." 

Selv la'r han flaae i furkantede Plader, 

Ploven, et Tegn paa Jordbrugeres Id, 

Pryder dem; omvendt han vldne den lader. 

Om sine EyereS virksomme Flid. 

Gior Viser om Vendernes Hader og Held, ,, 

Og Plader og Biser uddeler med Sklel. 

Huusflid opmuntres; denstrabsommeQvinde 

Seer ham at Me det Tei, hun har glort, 

Virksomme Armod i Lembak kan sinde 

Redebon Kiober til Lidet og Stort, 

Arbeid! han betaler, og ftrax faaer dig ? 

War doven, og Lembak din Fiende er. 
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Mange fik Lembaks den hcedrende Gave, 
Fl^re velsiZned hans klfl^'de Navn; 
Og mellem Norgeö agtocerdige Grave 
Fyldtes kun faa med saa kienoeligt Savn. 
Tolv Bsnder til Graven vaadoi-t ham bar; 
Og tung var den Byrde; thi Lembak det var, 

Msien den lsnnes — de Hoedrende Penge 
Bringe de hver til Guldsmedene hen: 
"Gior dem til Noget, som vidne kan lcenge 
"Om salig Lembak, den Bondernes Ven, 
"I Arv skal det gaae, og fovteelle vort Savn, 
"Og ncevne for sildige Slocgter hans Navn»" 

Evigt hanS Minde og hæderligt vcere! 
Bonde! han agted og elsted din Stand. 
Himlen hver Bygd i mit Norge beflicere 
Saadan goddcedig og tankende Mand. 
Snart Uren blev grsderig, Fennen blev grent, 
Og snart blev mit Norge saafrugtbartsom stisnt. 

A e t l i h .  

Ur Steenhob, Samlinq af Steen og Gand. 
lagers Ordbog) Fenn Mose, Myregrund. 



Gsddcedighed vg Taknemmelighed, 

H a r t v i g  E r n s t  
G r e v e  a f  B e r n s t o r f ,  

o g  h a n s  

B e n d e r .  

mcerkeligt Exempel paa Goddadighed (til Bon

dens Fremtarv) viiste den afdsde Greve (H. E.) 

af Bernstorff-siger den her saa ofte anfsrte Mal

ling. — I Aaret 1764 bleve Byerne Gientofte, 

Ordrup, og Vangede ham overdragne til hans Lyst-

gaard Bernstorff, paa saadanne Vilkar, at Hoveriet 

var saa godt som den eneste Fordeel, Gaarden der

ved vandt. Nogle over 40 Familier, som beboede disse 

Byer, vare storstedelen fattige; nogle forarmede. 

Disse Familiers fl?tte Vilkaar i en Egn, Naturen 

syntes at have dannet til at satte Beboerne i Vel

stand, kunde han, som Menneffeven, ikke ansee med 

Ligegyldighed. Han vilde heller agtes som Vel-

aisrer af frie og velhavende Folk, end som Herre 

over Slaver; og da han troede at finde Hovedaar« 

sagen til deres flette Vilkaar deri, at de havde som 
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andre varet trykte af Hcveri, at de havde derts 

Marker i Fcelledskab, og deres Gaarde kun til Brug, 

uden at vcrre forvissede om, enten selv at nyde 

Frugterne af bet Arbeide, de derpaa anvendte, eller 

at overlade dem til deres Bsrn og Arvinger, be

sluttede han at h«ve disse trende Hovedaarsager 

paa eengang, og ikke at spare de Omkostninger, som 

udfordredes for at h«ve dem» Saasnart det var 

besluttet, satte han det i Vcerk. Han lod Mar

kerne opmaale og inddele paa den Maade, som fand» 

tes beqvemmest. Han formaaede Beboerne til at 

kaste Lod om de indbeelte Zorder, opmuntrede dem 

ved udsatre Premier til at fiytiv deres Gaarde ud, 

saavidt som behsvedes, paa de enhver tilfaldne Lod-« 

der; og da dette var sat i Drift, udstcedte han tik 

enhver is«r et Arvefoeste« sg Skisde-Brev» hvor^ 

vcd de fik Eicndsmsrct og Frihed for Hoveri mob 

en taaielig bestemt Afgift. 

Paa Opmaaling, Prcemier, og andre Omkost

ninger, deels til al befordre denne Indretning, deels 

öt gisre den fuldkommen og varig, anvendte Grev 

Bernstorf af egne Midler over 7022 Rdlr.; men 

disse ansaae han, som vel anvendte, og fandt Erstat

ning nok i at see Vindskibelighed oplives blandt ds 

Familier, hvis Velssrd han havde strsbt at lcegg? 

Grund til. 

Da disse, adskillige Aar efter deres VelgisrerS 

Dsd, ril et Minde om deres Taknemmelighed lode reiss 

den be'kiKNdte Mindeftette ved Alfarv?ien, kavxzd^ 
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vore p ir>ftisse Digtere md Hoederssange b.'l ra^e 

til dcnile Fadreland.U sitids Festlighed. Mellem de 

ffisnne Producter as denne Vevdestrid har Samleren 

troet ar burde give nedenstaaende Vise Fortrinnet, 

som den meest passende med Samlingens Formaal. 

t h«dre ham, som mildt udbreder 
Blandt sine Brodre Held og Lyst, 

Og dette Livs Elendigheder 
Formilder med balsamist Trost, 

At vcekke Werden til at sinde 
En adel Drist til samme Navn, 

Og lokke Oiet til at rinde 
Ved Tanken om den Frommes Savn. 

Hertil blev Sang fra HimlenS Throne 
Nedsendt, og Smag, og-Vittighed; 

Til dette Brug sik Harpen Tone, 
Og Mandens Hierte Fslsomhed, 

Men, Ak! hvortit maa Dyd og ZEre 
Til Last og Skam sin Krands afstaae, 

Den KrandS, som ingen burde bare, 
Hvis Sioel ei stcegted Bernstorfs paa» 
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Skal Marmor tale, Muser tie 
Om denne Menneskenes Ven? 

Skal ingen skionfom Sang indvi« 
Den store Mand til Himmelen? 

Kan og kamenens svage Kræfter 
Naae sligt et TEmnes Voerdiahed? 

Nei ydmyg higer den kun efter 

At skimte BernstorfZ Evighed. 

Hvad Troldoms Kunst har skabt det Msrke, 
Som Danmark saa fordunklet har? 

Siig, hvorfra Lsgn fik Sandheds Styrke, 
Og giennem Sekler Sceptret bar? 

Den Lsgn, at Slaveri ei kraenker 
Wrvserdig Landmands sande Vel! 

At Arbeid drives bedst i Lcenker 
Og med en underkuet Sicel. 

Forgioeves Sandheds Middag straalte, 
Omsonst Erfarings Stemme lsd, 

Despotisk Fordom ikke taalte, 
At Kundskabs mindste Gnist frembrod: 

Natur! du upartiske Moder, 
Har du fornedret Mennesket? 

At Broder eies skal af Broder! 
Naar flreo du en pa grusom Ret? 
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Men Bernstorf var for stor at boere 
Vankundigheds og Fordoms Baand, 

Saasnart han fsled, han var Herre, 
Steeg som en Orn hans stolte Aand 

Op til d?n adelige Tanke 
At ogsaa voere Menneske, 

Bidt uden for den fncrvve Skranke^ 
Som fcengsler smaa Vel^iorere» 

"Stat op!" (saa led en kierlig Stemme, 

Der tåled i hans rorte Bryst) 
"Stat op, med Faderhuld at fremme 

"Dit Godses Vel, og voer dets Lyst, 
"Bryd, aedelmodig bryd de Lcenker, 

"Som tynge Landets Dyrkere, 
"Hvo Eiendom og Frihed skiaenker, 

"Han skisenker Staten Borgere»" 

"Medynksom ffu den stakkels Spade, 
"Som ei endnu sin Jammer veed, 

"Hans Arvegods er Foedres Kiade, 

"Han fsdteS til Elendighed. 
"Hvor synke de modlsse Hoender! 

"Ski«nk Agevmanden selv sin Hsst! 
"Strar virksom Iver ham antaender, 

"Strax yder han sin Sveed med Lyst. 



"Var Fader! see hvor Dyd-n grader, 
''Dens Spiir bortstsdes med Foragt. 

"Fortvivlelse gior stemme Seeder, 
"Og Armod staaer med Last i Pagt. 

"Byd Velstand og Tilfredshed have 
"Din Undersaat op fra sit Fcr, 

"Lad AZren i hans Barm opleve, 
"Og adle ham til Menneske." 

"See Hytten, hvor de barske Vinde 
"Naae ryftend' Olding i sin Krog! 

"See Engens gronne Pragt forsvinde, 
"Snart Wand og Mos dens Sted indtog; 

"See den af Klinte skiulte Ager, 
"LaS her, at Dyrkeren var Troel; 

"Za see det mavre Qvceg, som tager 
"Z sine Herrers Vaande Deel." 

"O hvilken Mark, hvor skisn og herlig'. 
"Hvor viid for din velgjorend Aand? 

"Fol stolt dit Kald, og udrak kierlig 
"Sn hielpsom viis og stadig Haand! 

"Gak fro, naar du er mat af Dage, 
"Til dine Fordres Fred, og sug: 

"Jeg lod en Efterflagt tilbage, 
"Som jeg har selv glort lykkelig." 
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Saa lsd den blide Rsst, der forte, 
O Bonde! din bett cengte Sag, 

Med villig Hu den Bernstorf horte, 
Og ffynded frem din Friheds Dag. 

Det blotte Skin af Tab kan skrcekke 
Den feige Egennyttens Son, 

Men BernftorfS Mod kan intet svakke, 
Han l sit Offer seer sin Lon. 

Forgieves Bierge sig opskisde, 
Beskiemmede de snart forsvandt, 

Han gik sit Maal, som Helt, imode, 
Og kicempede, og overvandt. 

Landmanden eier nu sin Ager, 
Nu er ham Foraarsregn til Lyst; 

Med trefold Fryd han nu modtager. 
Af Himlens Haand su frugtbar Host» 

Arbejdsomhed sit Hoved reiser, 
Og Ceres giver Flora Haand, 

Meer aromatisk Stakken kneiser, 
Meer kiernetungt er Hoftens Baand. 

Med Landmands Velstand Mod frembryder, 
Hans Ssn opdrages ei til Trcrl, 

Men til at ove Borgerdyder, 
Og bruge RigdomSgave vel. 
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Hvad sieldent Monument henrykker 
Din Sial, forbauste Vandringsmand! 

Hvor uligt hine Kunstens Stykker, 
Der hyklede for en Tyran? 

Siig Marmor! hvem du meest gior AEre? 
D e n  d i g  f o r t i e n t e ,  e l l e r  g a v ?  

Hvor sodt taknemmelig at vcere! 

Hvor stort, at leve i sin G^av! 

Barbar! som dine Brodre pla-ger, 
Wiig bort! thi Stedet helligt er! 

Du Ophavsmand til Suk og Klager! 
Hvor saare liden blier du her? 

Smiil haanlig i dit Herresoede, 
Og dit forhadte Spir udstrcek! 

Nyd »misundt den ufl? Gloede, 
At v«re dine Slavers Skroek! 

Men viid, og fol, hvor du foragtes 
Af hver, som dig foragtc tor! 

Ret som et Udyr du betragtes, 
Der stoler kun paa sine Kloer. 

Kun flet en Rang dens Skicendsel doekker, 
Som feider mod sit Fodeland! 

Og den, som Bondens Velmagt broekker, 
Tal, Statskunst! siig os, hvad gjor han? 
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Men Himlen blidelig velsigne 
De cedle, vise, kicrkke faa, 

HviS Hierter dit, oBernstorf! ligne 
Bekrandfet deres Navn stal ftaae, 

Og glimre stolt i Rygtets Tempel 
Blandt velfortjente Borgere, 

Dg deres lysende Exempel 
Skal aabne Verden Vinene. 

Den store Tidspunkt fuld af Gloede 
Jeg alt i A mden forudseer, 

Da Frihed skal paa Lcenken troede, 
Og Slaveri ei vcere meer. 

Den kommer, Trcrllens Jubelhvile! 
D e n  k o m m e r  v i f t ,  o g  B e r n s t o r f s  A n d  

'Skal heitidsfuld fra Himlen smile 
Ned paa de sonderslidte Baand. 

Edv. Storm. 
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A l m e  e n g a v n ,  

H e n r i k  G e r n e r .  

Nlandl k>- utallig- Fsrli,»est?r. h»°r»-d Danmarks 

A r c h i m e d  g j o r d e  s i g  v a r d i g  t i l  d e n  R o e s :  

At han ei toenkte for at naae 
Den L«rdeö Golde Navn allcne, 

og om hvilke i T- Rothes, O. Mallings, Th Tbaa-

rups og Fleres Mindetaler over ham, finde» de fornsdne 

Efterretninger, vilde Hans navnkundige Pompemachiue 

i DogvlN, ene vare nok til Han5 Udsdelighed. "Det 

— siger T. Rothe i sin nysnavnte Tale -» taler selv med 

stark Rest. Hvad 500 Mand, hvad 500 brave Orlogs-

matroser maatte tralle ved i tre Dage med tung Slid, 

med Harme mod Trallcsiidet, og med Helbreds Svak-

kelse, dc: ffaffe nu 24 Heste i 19 til 21 Timer, alt 

eftersom Skibet, der soreS i Dokken, er siort. Det 

er lidet, at ved hvert Skibs Indfatning spares hen« 

ved 2oc> Rdlr., altsaa aarligen mere end 2000 Rdir., 

men at Menneffer spares, men at det fordarvende 

Slid falder paa Jernet og Traet, det er Andet." 

Mellem de flere Sange, hvormed vore Digtere 

--- der, som en smagfuld Tanker udtrykte sig, ellers 

ei pleie at besynge mechaniske Kunstvarker — i Be

tragtning af dets Almeengavnlighed og Almeenvigtig« 
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l ><?drebe dette Bongervo?rk, foretrakkes nedenstaa» 

ende, d„- almindelig er erkiandt, som er sandt Myn

ster i sir S>ags , sra en Mand, der tilfulde knnde 

bedsmme Vcerkets Vcrrd, og fortolkedels Storhed. 

r. Hendrik han sidder saa tankefuld, 
Hans Hoved til Jorden mon hcxlde; 

Det gisr hannem Sicelen saa sorrigfuld, 
At Skjoldungens Stridsmand mon troelle. 

Nu snurre de Guldhiul for Gangernes Skrid, 
Nu bruges kun Skjoldungens Stridsmand til 

Strid! 
Hil vcere Hr. Hendrik! 

Hr. Hendrik han stander i hviden Sand, " 
Der maler han Streger saa mange; 

Baade krumme og krused som Mollevand, 
Baade rette og korte og lange. 

Nu snurre de Guldhiul o. s. v. 

Han kalder paa Tsmmermand, kalder paa Smed, 
Han viser dem Stregene sine; 

De sige: Hr. Hendrik! hvorfore den Sveed, 
Han svarer: for Brodrene mine. 

Nu snurre de Guldhiul o. s. v. 
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Z to ^'ange tyve og l're Aar, 
Hver Danncman til stor Harme, 

Af Skjoldungens Flyhavn Vandet opgaaer 
Ved trcellende SsmcrndS Arme. 

Nu snurre de Guldhiul o. s. v. 

De stolteste Kioemper fsr der monne staae, 
De trcelled af Halsen fast Tungen, 

Gud naade den Mand, fta stigt Arbeid skalaaae 
Paa Havet, og vcerne for Kongen. 

Nu snurre de Gyldhiul o. s. v. 

Äeg bygged saa mangen en Molle for 
For Jarler, og Klnrker, og Bsnder, 

Jeg toenkte: Gud lsnner den Mand, der gisp 
En Molle, der Flyhavnen tommer. 

Nu snurre de Guldhiul o. s. v. 

Saa grubied baade ved Dag og ved Nat, 
Jeg havde ei Tanker til Andet; 

Indtil jeg fik see den Molle saa brat 
Opstaae ved min Haand ud as Sandet. 

Nu snurre de Guldhiul o. s. v. 

Og hsr nu, I Hammer- og Bxe- Mand, 
Nu mcerke I paa min Tale, 

For Vinden vifter de Streger hen, 
Og forend, at Solen msn dale. 

Nu snurre de Guldhiul o. s, v. 
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Saa viste han dennem heel tydelig 
I Sandet de Msllestykkev, 

Han malte dem atter, enhver for sig, 
. De vare vel tusende Stykker. 

Nu snurre de Guldhiul o. s. v. 

Han talte de Tsmmermamd Oxehug til, 
Vog Slaget af Smedenes Hammer; 

I tumle nu flux Eders Zern i Ild 
Og slcekke ve Egestammer. 

Nu snurre de Guldhiul o. f. v. 

De Tsmmermomd ginge med Hiernen fuld 
Brat Ken deres Dont at giore. 

En hugger en Ärel, en Änden et Hiul, 
Den tredie de Stolper fsre. 

Nu snurre de Guldhiul o. s. v. 

De Smedde de grinte af svarten Fiss, 
De kunde ei dette og dette. 

Gak! sagde Hr. Hendrik, kun ti! Eders Es! 
Jeg stal Eder Donton vel lette. 

Nu snurre de Guldhiul o. s. v. 

Han giorde nu Plader af Staal saa glat; 
Med dem flal J mere vel finde; 

I svinge kun Hammeren hurtig og glat, 
Da maa I vel smedde i Blinde. 

Nu snurre de Guldhiul o. s. v. 
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Det vared i Uger, det vared ei m^er 
End tyve og een til Ende; 

Da feiled der ikke Stykker meer 
Af Flyhavns Molle behande. 

Nu snurre de Guldhiul o. s. v. 

Der var Hr. Hendrik, han blev saa let, 
I Sindet saa vel tilmode, 

Af alle de Stykker gjorde han eet, 
Og flux stander Mollen paa Fode. 

Nu snurre de Guldhiul o. s. v. 

Saa spander han Gangere otte an 
Den Flyhgvn ftraxen at tomme, 

Det gruer i Hiertet paa hver Mand, 
At see, hvor det Band mon udstrsmme. 

Nu snurre de Guldhiul o. s. v. 

Det undrer hver Mand, som tanker derpaa, 
At ei i et Dogn tilende 

Kan to Tang fire RoA mere formaae, 
End femhundred Mand udi trende, 

Nu snurre de Guldhiul o. s. v. 

Nu stander den Mslle i Kongenß Flyhavn, 
Nu tralle ei Skioldungens Helte; 

Men Mollen flal synge Hr. Hendriks Navn, 
Saalange Skjoldungen har Helte. 

Nu snurre de Guldhjul o. s. v. 
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Wort gode Kronborg dem en Dyst 
Forgicevss monne byde; 

Dem Sverrigs Konge n«r sin Kyst 
Meest studfrt faae henflyde. 

De stunde hid, dog ganske fri 
De ei vort Kronborg flap forbi; 
Og Kiebenhavn med modigt Bryst 

Seer Kampens Dag frembryde» 

Snart tigger her bered til Slag 
Den seiervante Fiende; 

Men reen og goo er vores Sag, 
Den dog tilfidst maa vinde. 

Wor Rets, vor Forbunds Sag er god, 
Og vi har Mcend med Kraft og Mod, 
Dem skrammer ei paa Kampens Dag^ 

Selv overvoeldig Fiende. 

Vor Flode, ei bestemt og bygt 
For nogens Fred at bryde, 

Kun at vor Ret paa Havet trygt 
Vi kan, om vagres, nyde, 

Endnu laae roiig, Stavn ved Stavn, 

I vores fredelige Havn, 
Ei Overmod, ei heller Frygt, 

Befoel den ud at flyde. 
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Men mod ufremkaldk Overfald 
Og uforffyldet Fare, 

En god Forskandönings Vaaben skal 
Bor Ro og dens forsvare. 

Men fremfor Alting vcerne den 
Den Aand, det Mod hos vore Mand, 
Som mod ufremkaldt Overfald 

Os altid saaes forsvare. 

Og yderst der vi lagge hen, 
Naar Angreb sees imode, 

Hvad Orlogflib vi har igien, 
Af Tiden halv lagt ode, 

Alt forud Vrag, de stoerke er 
Blot ved de Mcend, som sattes der, 
Allene ved, at det er Mcend, 

Der Balden fan afbsde. 

Nu var der Mand, vor Orlogs Ziir, 
Dens evig faste ZEre, 

Selv Seireren ved Abukir 
Skal derom Vidne bare. 

Med Britterskibe sire fem 
Han maa anfalde hver af dem, 
Gaae bort, og sende nye frem, 

Fer de kan Taushed lare. 

K 2 
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Men Tanshed lcere ei endda 
De frygtelige Blokke, 

Men rive Nelson Britter fr» 
I hele store Skokke; 

Saalcenge indtil vore Mcend 
Har neppe en Kanon igien, 
Og neppe Folk til den endda, 

De lade sig ei rokke. 

Saa stod det stolte Provesteen, 
' Som Lassens Mod opfyldte, 

S a a  b r a v e  R i s b r i g h s  V a g r i e n ,  
Blod begge overflytte. 

Saa Brandt, dit Jylland, saa stod og 
D u  B r a u n !  d i t  k i c e k k e  D a n n e b r o g ,  
Saa Kofods, ThuraS Vrag, og flog, 

Z Mord og Dod indhylte. 

Nu med sin Hielper Liljenfliold 
Sees dicerv.og rafl fremflride, 

Saa Rothe, trofast, sindig, kold, 
Saa brave Fafting stride, 

S a a  u n g e  f l i n k e  W i l l e m o e s ,  
Og Alle, Alle evig Roes 
Erhverved sig, erhverved os, 

Som Mand, paa hvem vi lide. 
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Dit Sialland, Harbo! Fiendens Ild 
Fra Toug og Retning river, 

Trods Mod og Kraft den rafcr vild, 
Og tabt og knust det driver. 

Men dig, ogR endsbor g s,K r o n b o r g  s M c e n b  
Og lille ElvenS — hver og een, 
Vort- Fcedreland, mens det er til 

Sin Tak og Heeder giver. 

Hvad kicek retskaffen Stridsmand kan, 
Som Hcedersmoend I giorde, 

Endog af flionsom brittifl Mand 
Det Eders Roes skal vorde; 

Og Danmarks Kronprinds stod, og saae, 
At han og vi kan lide paa 
De Hædersmand, som her holdt Stand, 

Og giorde det, I giorde. 

Og midt i radselfuldest Slag 
Og Drab fra begge Sider, 

Da selv et Par af Fiendens Flag 
Ad Masten ned der glider 

Saa heiser Nelson fra sin Top 
Det hvide Flag ti! Stilstand op. 
Halvfemte Times Aaabenbrag 

Han trattes ved omsider. 
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Det halve af vort Udenvcer? 
Saa kioek ham fra sig stoder. 

At han skiondt stridoant, kisek og stcerk, 
gor Haardt alt derved blsder. 

Som voerdig Fiende det anstod^ 
Han hylder Danskens Krast og Mod, 
Og midt i Striden — Landsmand, mcerkl 

Han os med Zredsbud moder. 

Vi streed mod syvfold Overmæt, 
Hvormange lod sig fkroekke? 

Den hoire Floi blev odelagt 
Af vores Blokflibsrakke. 

Men Gud flee Lov! vi har igien 
En Smule meer, og vi har Mcend, 
Hvis Mod, som disses, uforsagt, 

Ei bliver let at knoekke» 

Der faldt for moegtig Fienves Skub 
C i blot de gamle Truge, 

Af Orlogsrangen meest stodt ud. 
Lad ham dem kun ophugge! 

De faldt i Fiendens Haand, og han 
Dyrt kiobte Broende stak l Brand; 
Til Skovning meer end Jern og Krud 

Han har paa dct maatt' bruge. 
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Men ak! der sank i Seirens Favn 
Saamangen oedel Kriger, 

Hvis Dod er Saar, er bittert Savn,. 
For Dannerkongens Riger. 

De faldt som sande AZrens Mcend, 
Held dem! Held dem, vi har igien, 
Hvis Vcrrd, og Roes, og Hadersnavw 

Til de Henfarnes stigen 

Det Tab var tungt, og sergelig 
Blev derved Dagens Hadert 

Wed slige bravt Ssnners Liig 
Med Foye Danmark groeder. 

Men Held os! vi som dem har fleer. 
Og vee den Usling, hvo det er, 
Som ymter om, at Fienden sig 

Her ved en Seier glceder^ 

Den stolte Vritte beder sig 
Nok fri for det Slags Seier, 

At byde midt i Kamp Forlig 
Er ei just, hvad han pleier. 

Vi tabte mangen oedel Mand; 
Men Fienden da? mon foerre han? 
Nei Tab mod Tab, hans rundelig 

Det, vi har liidt, opveier. 
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Men vi, vi vandt vor Fkendes Agt, 
Europas, og vor egen. 

Det blev for Verdens Sine lagt, 
Vor Kraft den er ei vegen. 

Vi vandt, at sluttet Forbund tro 
Vi snart kan vente hcedret Ro, 
Wi vandt, v' vandt vor Fiendes Lgt 

Europas og vor egen. 

Sig selv, sig selv end syldest liizt. 
Som altid naar det giceldte, 

Bort Fcedreland endnu er rigt 
Paa sande Orlogshelte. 

Snart, snart skal disses Tapperhed 
Gienbringe os den gyldne Fred! 
Held os! vort Foedreland er rigt 

Paa sande Orlogshelte. 
C. Pram. 

Skicrrtorsdagskampen. 

Magtet Samleren, for ar spare Rummet, har gwrt 

sig til Lov, af flere Digte over samme ZEmne, kun 

ar meddele eet, har han dog i Henseende til hin voe 

Mar.nhonskamp troet at kunne grore en Undtagelse 

for nedenstaacnde sandersse Sang, noksom beklagende, 

at han maa nagte sis at gisre det samme fer flere. 
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hvoriblandt is<?r en Nyerups og Fredrik Schmidts fsr-

tiene at navnes. 

Vemods Andagtsdag 
Saa kierlig smilte ned, 

Hvi taug da Tempelklokkens Slag?^ 
Hvad brod da Kirkens Fred? 

Den Tid, da Dydens La:cer dode, 
De danske Helte skulde blsde, 

For Krigens Torden, Krigens Jw 
Er intet Tempel til» 

Saa ftolt af Jldsvcelg uden Tal 
As Flaadens Overmagt, 

Laae Nelsou, — nar ved Danmarks Bal 
Og svoer med kold Foragt: 

'Her Danmark! mine Klokker ringe, 
De Dcd og Undergang dig bringe; 

Snart byder jeg saa ftolt og glad 
I Axels gamle Stad." 

En Muur af faste Skibe stod 
Trindt om den elflte Kyst, 

Og roligt flog det danfle Blod 
I hver en Ssmands Bryst. 

"Din Haan allene, Svcerm af Britter! 
Ei denne faste Borg adsplitter; 

Dig byder Mod og Relfcrrd Trods 
L5l vente! kom til os l 
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Som Ornen over hsien Sky, 
Paa Bolg?n Nelson gled; 

Og Tordenskrald og Baabengny 
Forkyndte Heltens Fied. 

O Nelson, Fiflers danske Stander, 
Du styrter ei, men overmander, 

Ei vinder Hcerens Overmagt 
Dig Efterslægtens Agt. 

Med sire Nelson flog mod een,. 
Og det er Danmarks Roes; 

Den danske Kicrkheds Prsvesteen 
O g  L a s s e n  f t r e e d  f o r  o s .  

En Ning af svsmnlende Vulkaner 
Omtordncr Lassens kiackke Daner; 

Urokkeligt, som Skibet, stod 
Hver Ssmands Kiampemod» 

Hurras! skreeg Lassent da det gialdt. 
Nu Mcrnd l det glatte Lag!. 

Halvfiersindstyve Britter faldt 
Fvr forste Tordenbrag. 

Paa lige Bane Kugler' suse. 
Med hoien Bue Bomber knuse, 

Og Svovelsty paa Svovelffy 
Omtaager La?.d og By^ 
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Dog Lassen, Rafn,, og Bille stok 
Enhver utroettelig; 

De Britter prsve dereS Mod^. 
Og Doden hente sig. 

Med Harm alt RisbrighS Svende venteø 
Her kan du ogsaa Doden hente; 

Kom stolte Nelson! Vag ri en 
Er ingen Voldsmands Ben. 

"Nei Born! brsd Risbrighs blonke Svcerd; 
"Forst ncerme Britten sig! 

"Han er den fulde Hilsen vcrrd; 
Der falde Liig paa Liig." 

Huult dundrer denne fulde Hilsen, 
Og brittisk Blod omstrsmmer Nelson; 

"Fordomt! det danske Tordenslot 
Kun sigter alt for godt." 

To Snese Orlogssrne gleed 
Forbi vor faste Vold; 

Og overalt var Kampen-Heed, 
Og Mod de danskes Skiold. 

F r a  L a s s e n s  T a a r n  t i l  I n d  f o d  S  r e t  t e n  
Jormorke Doden^> Skyer Sletten. 

End under Fisters Stander pog 
D e t  s t o l t e  D a n n e b r o g s  
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Et Skud, o Braun! tog Haand og Svcerd, 
Endnu, som Mand du stod, 

Bereed ril vældig Ledingsfcerd, 
Men faldt i eget Blod. 

"For Pligt og Ret jeg freidig lider, 
Som Nelson uden Arm jeg strider/' 

Braun bceres bort fra Vaabendandö 
Med vunden Laurbcerkrands. 

E t  S k u d ! —  a l t  b r o e n d e r  D a n n e b r o g s  
Urokket Lemming staser, 

Hver Ssmand ki«k, hver Ferer klog, 
Med dobbelt Manddom slaaer. 

Hoit vifte Flammens rode Vinger, 
Og tifold Dk?d hver Helt omringer; 

Hver slaaer til sidste Tordenror 
Urokkelig som for. 

Med stille Taarer Fredrik saae 
Saamange Heltes Fald; 

"Hvo vil ombord som Forer gaa? 
Hvo folger ZSrens Kald?" 

Jeg, svarer Schrodersee: jeg iler 
Trods alle Dodens Tordenkiler; 

Han modig drog til Kampen ud, 

Og faldt for forste Skud. 
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Paa Holsteen vaier Fiflers Flag, 
Nu Dsden ene glad 

Gridsk smiler til det fulde Slag 
Og Kampcas hele Rad. 

Med centnertunge Tordenhammer 
Han hver en Pram og Vimpel rammer, 

Og hver han rammer, overalt 
En «del Borger faldt. 

End minder os en Bautasteen 
Om Hauchs og Thuras Savn? 

Dg mangen Eeg og Lourbcergreen 
Omflygger Heltes Navn. 

De faldnes Bsrn og Enker groede, 
Dog Hielp og Trost er Danmaks Glade» 

Skisn Dsden er for Dan og Nor, 
Thi Folkets T)k er stor. 

Min Sanggudinde Borgerdyd, 
Som adler Helten selv, 

Dv<rl ei vcd Tagens Vaabenlyd, 
Ei seer du Danmarks Heid. 

Hor Overvcrldcns Stromme bruse, 
Tilsidst de Danavirket knuse; 

See hist paa blodomffyllet Vrag 
Den stolte Nelsons Flag. 
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Men aldrig, aldrig noevner du 
Hver Mand i Herre s« rd, 

Der streed som Otto Rud, og nu 
Nedlægger hcedret Svcerd. 

Du tvende oedle Skygger skimter, 
Hvor Lynild giennem Skyer glimter, 

De vie deres Ssnner ind 
Til daadfuld Borgersind, 

Nei aldrig, aldrig noevner du 
Hver Mand i Herref«rd, 

Der streed som Tordenfliold, og nu 
Nedlægger blodigt Svard. 

Bor Eged« vor Rothe hcedre 
Det crdle Navn af deres Fcrdre, 

B r a n d t ,  H a r b o ,  F a f t i n g ,  a l l e  
Z Rog, og Damp, og Blod. 

Selv hist en Vnglinq modnes alt 
Bed Dagens Aand til Mand, 

Skisndt Snese ved hans Side faldt, 
Vor Willemoes holdt Stand. 

Ei skal min Sang dig, Vngling! prise, 
Kun Nelsons RoeS dig Banen vise! 

Thi skiamke Fædrelandets Hlag 
Dig mangen Hcedersdag. 



Paa hiin med Jldsvoelg krandset B 
Nu kneiftr Fischers Flag, 

End seer jeg Lassens Helte dse 
I hoist ulige Slag. 

Hans Tordner dundre, knuse, klove, 
Dg Brittens Bren evig dsve, 

Det aabne Vrag, det aabne Hav, 
Blev mangen Heltes Grav. 

Aok! sagde Fredrik: Dannemand! 
I ftreed med Kraft og Held; 

Dans gamle Heeder ftaaer igien 
Saa fast, som Dovrefield. 

Forskudte Vrag er Fjendens Vinding? 
Men Folket krandftr Eders Tinding. 

Velkommen hver en Orlogsmand 
I havnet Faoreland^ 

Og Nelsons hvide Vimpel bad 
At standse Dodens Gang; 

Nilstrsmmens Seierherre bad, 
Som ellerö stedse tvang. 

Ti, Torden! bod vor adle Fyrste: 
- Vi efter Froenders Dod el torste; 

Men aldrig brydes NordenS Pagt 
Af Nogens Overmagt. 
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Jeg Hesteskygger svceve saae 
Til Kongedybet ned, 

Dg horte sagte Stemmer spaae: 
"Med Dan og Dyden Fred!" 

Og pludselig taug hver en Torden? 
Og Fredens Enge! hilste Jorden. 

En blid og hellig Gysen foer 
Zgiennem Dan og Nor^ 

O g  H v i d t f e l d t s  o e d l e  S k y g g e  s t o d  
Endnu paa Dannebrog, 

"I, Brodre! ftred med Hvidtfeldts Mod? 
Og luttres, som Z slog." 

Som Heklas Svcrlg et Svcelg af Flammer 
Med tusend Tordner Skyen rammer, 

Held, gamle Dan! hver Fienye vee! 

D e t  f l e e !  d e t  f l e e !  d e t  f l e e !  
L .  C .  S a n d e r »  
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Dans? Somandskicekhed. 

C a r l  J e s s e n .  

4^aa samme Tid, som den brittisse Negiering vilde 

give stg Mine af at v«re den angrebne Deel ved de 

Fjendtligheder, der foranledigede den uforglemmelige 

Skiaertorsdagskamp, havde den afsendt Befaling at 

borttaae Danmarks vestindiske Eientomme, og opbringe 

alle danske og svenffe Skibe i disse fisrne Farvande. 

Ä F^lge heraf overfaldt da og to engelsks Freganer/ 

en paa 26 og en paa 22 Canoner, den uden nogen 

Formodning vm Fjendtlighed seilende danske Brig 

Lou gen, fort af Captainlieutenant Carl Zessen, 

men bieve saaledes modtagne, at de uagtet al deres 

^ Overmagt efter en Times F-gtning, maattt rsmme 

l med Skamme. Brikkerne se.'v fandt denne Srrid 

, saalidet hcederlig for deres Flag, og saa «refuldt for 

^ Dannebrog, at en engels? Tidende endog opkastede det 

S  S p s r g s m a a l :  h v o r f o r  t o  e n g e l s k e  F r e g a t '  

Z  t e r  e i  h a v d e  o p b r a g t  e e n  d a n s ?  B r i g ?  

5 for selv ar kunde give til Svar: fordi der behsvedes 
5  f i r e .  

L 
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^)g det var Carl Jessen, den gieveste Mand, 
Han ploied atlantiste Bslg<; 

Da kom to Britter, og duvcd ham an: 
Jeg vil bet ret ikke foroslge. 

De talte ham til med tordnende Rost, 
Men ei var han feen ti! at svure; 

Thi een imod tvende at preve en Tyst 
Det tyktes ham flet i».gen Fare. 

De bretlandske Svende gav Skud paa Skud, 
Men Carl holdt dem mandig fra Livet; 

Han sparede hverken paa Lod eller Krud, 
Men dygtige Lag blev dem givet. 

Saa hidsed han Seil i hsien Raa, 
Og ssgte Sanct Thom s at vinde, 

Han vldste at seile, og vidste at flaae, 
Det maatte vel Britten befinde. 

Med blodige Pander og hullede Skrog 
De vendte med Skamme tilbage, 

Men hoedret og hsi vaier Dannebrog, 
Ei Britten det magter at tage. 

F .  S c h m i d t .  
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S 'ar paa fremmed Pr?l. 

b)' L o g n e n e. 

^lndcr det britli!?e Railkog i S'Slsand en 

engels? Officeer i et Huns, hvor han havde raget 

Q.varteer, forefundet det Kobber, der forestiller Lou« 

gens nysncevnte «refulde Foegcning; forbittret over 

denne Nationalydmyg?lse, ssrev han neden under Kob

beret: a clsmn'ct (en fordSMt Logn). 

Da nu ikke lange derefter Carl Jessen pia en 

Tid, da her ikke allene vrimlede af Britten i vore Far« 

vande, men endog Kiobenhavn var erköret strängt 

bloqveret, bragde Orl>'gsffibet Prinds Christian hid , 

i Behold fra Norge, hvor de engelske havde sendt en 

Eskadre hen at afhente det, tilligemed Orlogssib,t Louisa 

Augusta, foranledigedehiint brittisseSkryderi folgende 

Velkomstsaug til hin adle Sskriger, som Underteg

nede har ^roet at kunne optage her. 

u veedst det vel, at Logn det er 
Saa har en Brilte sagt og skrevet: 

Du eengang for i Orlogsfcrrd 
Har Overmagt tildagedrevet. 

Du selv ei tvivle tor derpaa; 
Thi hvad en Vritte ffrev, maa staae. 

L 2 
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Dg Lsgn det vel og vcrre maa, 
Hvad -Britten skrev i hine Dage: 

At t o Fregatter lod dig gaae, 
Da fire skal til dig at tage. 

Naar Britte loiter Britte, bedst 
Man trocr da den, som praler mccst. 

Vel ogsaa Logn, at han som gik 
Til Christiansand for dig at hente, 

Kun lidet for sin Reise sik, 
Og uden dig tilbage vendte. 

Saasnart han sig umaged did, 
Du flux ham fulg.e uden Strid. 

Og er den Lsgn fordsmt og stor — 
Som jeg da let mig forestiller — 

At Britten i den Foerd erfoer, 
At der i Norge og var Biller. 

Dog hvo veed da, om vist det er, 
At der har vcrret Biller her? 

Fremdeles Lsgn, at snild, som kicrk 
Blandt dem,^ der laae for dig at fange, 

Ved Nattetid du seiled vak, 
Saa deres Nceser blev saa lange. 

Hvor torde v.l en dansk saa frcrk 
Med HavetS Herrer spille Giak? 



il65 

Og fremfor Alting Logn det var: 
At du hertil er arriveret. 

Nys Captain Fraser skrevet har: 
At Kiobenhavn er strcengt bloqveret; 

Og Legn officialiter 
Om Britten ei at tanke er. 

Og Lsgn det da og vcere maa, 
Som Britten da og bedst maa vide, 

Endflisndt. for os det synes saa, 
Augusta laae ved Christians Side; 

Men ncrgter Britten det, man jy 
Ham mere end sig selv bor troe. 

Ja, naar man Alting drefte vil, ! 
! Maaskee endog det Lsgn tor vcere, 

At der var en Carl Jessen til, 
S Som var, hvad Danske Ssmcend ere. 

Kor Tro til noget fastes tor, 
Man Britten forst adsperge bsr. 

Og er det Logn, at vakker Tugt — 
L Tro, jeg bekicrnder det med Smerte — 

De stolte i Skovshoveds Bugt, 
LAf Jessens Orlogsbrodre lcerte; 

Og Lsgn, at som i Juler s Old 
Er danffe Ssgut kioek og bold. 
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Ög er bet Lsgn, at Dannerflag 
End vaier med sin gam^e AZre, 

Og ar til Danmarks sidste Dag 
Dets H«der stal vor Stolthed vare. 

Saa vcere Alt da Lsgn og Tant, 
Og kun, hvad Britten siger, sandt. 

,, K. L. R a h b e k .  

Liakhcds Erindring, 

W i l l e m o e s -

Mellem dem, Skårtorsdags Heltekamp overant-

vordede ikke blot til Fædrelandets men til Fremme

des og Fienders beundrende Hsiagtelse, var benne 
«nge Kriger, som med det gernerffe Flydebatterie 

saaledes udm^kede sig, at den engelske Befalings, 

m a n d ,  S e i e r v i n d e r e n  v e d  A b u k i r ,  A d m i r a l  N e l s o n  

lande M<rrke til ham, og efter Vaabenstll,rande,» 

forespnrgde s ig  om'ham. Da' Enaelland giemre det  

trolöse Svard i  Balgen, for at oppebie  en bele i .  

ligere Time, gik han med Kongelig Tilladene i rns-

sist Ticncste, men ved Tidenden om det brittijke 
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Mordb-andstog isede han tilbage at hekige sit fficen? 

diq overfaldne Foedreiand sin Arm og sit Msd» 

Samme Efteraar udmoerkede han sig, som hans 

Digter i en kort Indledning til en anden Sang 

om ham udtrykker sig, ved det Heltemod, hvormed 

hau trodsede alle Farer, og forte Krigerne midt 

imellem Bretlands de talrige Snakker. 

Da man i folgende Foraar kaarede Officerer 

til det ved Carl Jessens Kicrkhed og Snildhed 

biergede Orlogsskib Prinds Christian faldt Val

get, tilligemed de fra Skiartorsdagskampen hoedrede 

K r i g e r e ,  C a r l  R o t h e ,  o g  T o p ,  o g s a a  p a a  h a m .  

I Martio beordredes dette Lmiejkib til Beltet 

at gisre det ryddeligt for engelffe Krydsere, der vilde 

gisre de hidbestemte allierede Tropper Overgangen 

stridig. Undervejs blev det indhentet og omringet af^ 

engelff Overmagt, og efter en heltemodig Forsvars

kamp omsider erobret, og brandt. Z denne Heltekam? 

fandt ben tapre Willemoes Heltedsd. 

ommer hid, Z Piger smaae! 
Strängen vil jeg rsre^ 

Taarer skal i Diet ftaae, 
- Naar min Sang I hore; 

Om saa bold en Ungersvend, 
Alle fagre Pigers Ven, 

Ssrgelig jeg siunger. 
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Vaaren er nu kommet naer, 
Dagene sig lcenge, 

Vaarcn har I Piger kicer, 
Blomster groe i Enge; 

Dog I stal i sene Aar 
Mindes, at I saae en Baar 

Med bedrsvet Die. 

Ak! thi for sig op af Jord 
Blomsten kunde tvcrnge, 

Falmede en Blomst i Nord, 
, Som skal mindes lcrnge; 

Willemoes var Blomstens Navn, 
Og ei glemmes tunge Savn 

Midt i Blomsterflokken. 

Han var Dreng, men stod som Mand, 
Medens I var spoeoe, 

Staae og flaae for Fcedreland 
Var den Unges Glcede. 

Strsmmen gaaer mod Kiobenhavn, 
Kongedyb er StremmenS Navn, 

Der blev Helttn viet. 

Drengen voxte op til Mand, 
Barnlig dog i -Sinde 

Maatte han paa So og Land 
Alle Hierter vinde: 

Somcrnd bare ham paa Haand, 
Og den fagre Liljevaand 

Gav ham sin at kysse. . 
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Gierne han paa Haand og Mund 
Hende kysse vilde, 

Lod sig og en liden Stund 
Bel i Snarer hilde; 

Men han var og blev en Mand, 
Kmk han drog til fremmed Land 

Manddoms Boerk at ove. 

Sælsomt i hans Aand det lsd: 
Hol>r du, det donner! 

Dannemark er ftcrdt i Nod, 
Kalder sine Sonner. 

Og som gamle Danmarks Sen 
Floi han mod dei hule Don 

Fædreland at vcerge. 

Ak! den Gioeve kom, og saae 
Fædrelandet blode, 

Hvor de stolte Snekker laae, 
War saa tomt og ode; 

Disse Snekker var hans Hjem, 
Han opvoxed mellem dem, 

Stred i dereS Skygge. 

Dertil var fra Hedenold 
Hid til sidste Dage 

Disse Snekker Danmarks Vold, 
Vold foruden Mage; 

Sorg og Harm i Heltens Sind 
Maatte da vel gange ind, 

Folge Ham til Graven. 
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Vinter leed og Isen brast, 
Over brede Vande, 

Kriftjan med sin hoie Mast 
Lod fra Norrig stande, 

Helten stod saa rort i Sind, 
Store Taarer faldt paa Kind, 

Der han Snekken skued. 

Kicere Snekke, hilset vcer! 
Saa tog han til Orde, 

Ssmmelig ?r vist din Fcerd 
Med de. hoie Borde; 

Äk! men det er Hiertesorg, 
At kun af den stolte Borg 

Staaer et enligt Kammer. 

Hoie Magter, I som flog ' 
Dannemark med Jammer, 

Lad mig til min Afgang dog 
Boe i dette Kammer! 

Men skal ogsaa det forgaae, 
Lad mig ferst da Bane faae 

Paa dets rede Tilje! 

Snekken seiled under S, 
Kicrmper var omborde, 

Vikinger laae trindt paa So, 
Dog den stile torde. 

Vikinger sig flokked brat, 
Leired sig i dunkle Nat 

Om dcn prude Snekke. 
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Hist i Nord gaser Odden ud 
Mellem hoie Bslger, 

D<>r blev Don af stakke Skud, 

Kristjan ei sig dslger; 
Men som gamle Kristian 

Staaer han fast paa danske Strand, 
Skisndt hans Blod udrinder. 

Bretlands Viking, har du Mod 
Til med mig at sande, 

At du maatte give Vod 
Til de danske Vande, 

Bod til gamle Dannebrog, 
Som du nys uheiset tog 

Med saa ringe Msie? 

Snart ei saaeS meer dit Flag, 
Om for dine Skibe, 

Hvad du gav for Kristjans Vrag, 
Prisen stulde blive; 

Ringe blev paa Hav din Roes, . 
Om du fandt en Willemoes, 

Paa hvert Skib du borded. 

Willemoes! du maatte gaae 
Andet Hiem at finde, 

Taarer i vort Die staae, 
Men de tor ei rinde; 

Ak! thi vilde vi, at du 
Skulde vanke her endnu, 

Kristjan overleve? 
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Herren var det, som til sig 
Kaldte Livets Flammer, 

Bod hans Tempel til dit Liig 
Lave vi et Kammer, 

Over dine Kicempebeen 
Reife vi en Bautasteen, 

Oive Stenen Mcrle. 

Horer det, I Piger smaa? 
I maae ikke grcede, 

Men naar over Eng I gaae 
Mellem Baareus Speede; 

Binder da af dnn en Krands 
Parrer Blomsterne med Sands 

Til den Faldnes A5re! 

Hvis det rorte Hiertes Sang 
Hiertet rsre kunde, 

Siunger den da mangengang 
I de stille Lunde; 

Siunger ben ved breden Strand 
Naar hen over hvide Sand 

Boven sagte triller! 

N. F. S- Grundrvig. 
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